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تبریخ 92 / 6 / 12 :
شمبره :
پیوست :

شرکت سبختمبوی
(مسئولیت محدود)
شمبره ثبت 23069:

لیست مشخصات اجرایی پروژه  5741واقع در بنیاد خیریه فاتح

هطخصِ فؼالیت

سدیف

ػٌَاى فؼالیت

1

ساصُ

اصًَع تتٌی تا سمف تیشچِ ًیاصیت هطاتك ًمطِ هصَب هَسد تاییذ دستگاُ ًظاست

2

دیَاسچیٌی

دیَاس پیشاهًَی اص ًَع تلَن سثه  ٍCNCدیَاسّای داخلی سفال تِ ضخاهت 11 cm

3

ًواساصی

ًوای ضوالی اص جٌس آجش ًسَص ٍ ًوای جٌَتی اص ًَع سٌگ ضىالتی تشاٍستي هطاتك ًمطِ ّای فاص 2
ٍ هَسد تاییذ دستگاُ ًظاست

پَضص وف

4

داخل ٍاحذّا

پَضص وف سالي پزیشایی ضاهل یه الیِ هالت فَم تتي تِ ضخاهت  ٍ 11cmپَضص ًْایی اص سٌگ
ً 61×61ویي تا طشح وشم ػسلی تا ساب ًْایی هَسد تاییذ دستگاُ ًظاست ٍ وف اتالْا ضاهل 11cm
هالت فَم تتي ٍ پَضص اص ًَع هَصاییه ساب ًخَسدُ هؼوَلی ٍ پَضص ًْایی لویٌت طشح چَب اص
ًَع آسیایی هشغَب هَسد تاییذ دستگاُ ًظاست

سشٍیسْا

سشاهیه دسجِ  1ایشاًی واضی تثشیض تِ اتؼاد 21×21

پاسویٌگ ٍ اًثاسی

سٌگ  41×41اصًَع سٌگ هشهشیت آتادُ تا ساب ًْایی

حیاط

هَصاییه ٍاش تتي تِ ضخاهت 6cm

ساّشٍ ٍ طثمات

هشهشیت آتادُ  41×41تا ساب ًْایی

پلِ

پیطاًی پلِ هشهشیت آتادُ تِ ضخاهت  ٍ 2cmوف پلِ ًیض هشهشیت آتادُ تِ ضخاهت  4cmتا اتضاس ٍ
آتچىاى

آضپضخاًِ

سشاهیه دسجِ  1ایشاًی تثشیض 31×31

پَضص دیَاسّا

5

دیَاسّای داخلی
ٍاحذّا

یه الیِ گچ خان +گچ وطتِ ًْایی صیملی+سًگ سٍغٌی
لشًیض سالٌْا هطاتك سٌگ وف تِ استفاع  ٍ 11cmلشًیض اتالْا اص ًَع لویٌت هطاتك وف

دیَاس سشٍیسْا

سشاهیه دسجِ  1ایشاًی  25×51واضی تثشیض

دیَاس آضپضخاًِ

سشاهیه دسجِ  1ایشاًی  25×51واضی تثشیض

دیَاس پاسویٌگ

سٌگ هشهشیت آتادُ  41طَلی طشحذاس

دیَاس ساُ پلِ

سٌگ هشهشیت آتادُ  41طَلی طشحذاس

دیَاس حیاط

سٌگ ضىالتی  41طَلی هطاتك ًمطِ ٍ طشحذاس

ًَسگیش

سشاهیه  31×61دسجِ  1ایشاًی سًگ سٍضي

دٍس آساًسَس ٍ التی

تشویة طشحذاس سٌگ سیلَس +آتادُ
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چْاسچَتْا ٍ دستْا

چْاسچَب دستْای داخل ٍاحذ اص ًَع فلضی طشح فشاًسَی ٍجٌس دستْا تواها چَب یاMDFطشحذاس
 12هیل ٍ دسب ٍسٍدی ٍاحذّا اص ًَع دسب ضذ سشلت تشن MDFجٌس هشغَب
دسب اًثاسی ّا اص ًَع فلضی طشحذاس سٌگیي
دسب پاسویٌگ هاضیي سٍ اص ًَع فلضی دٍ لٌگِ اتَهاتیه
دسب پاسویٌگ آدم سٍ اص ًَع فلضی ٍ ضیطِ خَس طشحذاس طثك ًمطِ
دستگیشُ ّا اصهحصَالت دسجِ  1ضشوت تْشیضاى تا هغضی لفل اص ضشوت واٍیاى

پٌجشُ

فشین پٌجشُ ّا اص لَطی 31×61
پٌجشُ ّا اص جٌس  )VEKA( UPVCآلواًی یا ًَع هطاتِ ویفیتی ٍ ضیطِ ّا دٍجذاسُ تِ ضخاهت
 ٍ 4mmپش ضذُ تا گاص آسگَى
یشاق آالت اص جٌس آلواًی دسجِ 1

8

ًشدُ ّا ٍ حفاظْا
ًشدُ ساُ پلِ +تالىي

ًشدُ طشحذاس آلَهٌیَهی ضیطِ خَس تا ضیطِ سٌذتالست

9

سمفْا

سمف وارب طشحذاس اص جٌس وٌاف دس ول ٍاحذّا ٍ پاسویٌگ طثك ًمطِ هصَب فاص 2

11

ػایمىاسی
سشٍیسْا ٍ تام

پَوِ هؼذًی +ایضٍگام  2الیِ

11

تضییٌات
داخلی+هطاػات

ًَسپشداصی داخلی ٍ هطاػات ٍ ًوا ٍ حیاط هطاتك ًمطِ فاص2

12

سیستن سشهایص ٍ
گشهایص

سیستن داوت اسپلیت وِ ضاهل واًال وطی ٍ ػایمىاسی واًالْاٍ ًصة پىیج هٌاسة ٍ تجْیضات تشًذ
آسیایی DAEWOO-HITACHI

13

لَلِ ّای آتشساًی

لَلِ پٌج الیِ ًیَپایپ

14

سیستن فاضالب ٍآب
تاساى

تواهی لَلِ ّای فاضالب اص ًَع تَش فیت تصَست صیش سمفی تا ساپَست استاًذاسد

سدیف

6

7
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15

ضیشآالت تْذاضتی ٍ
سشٍیسْا

تواهی ضیشآالت اصًَع دسجِ  1لْشهاى
سٌگ چطوِ اص ًَع دسجِ  1ایشاًی دٍستستِ
تَالت فشًگی اص ًَع ایشاًی دسجِ 1
سٍضَیی واتیي داس آسیایی  PVCضذآب دسجِ 1

16

واتیٌت

توام  MDFتا یشاق آالت تشن
سیٌه دٍلگٌِ خاسجی
گاص سٍواس  5ضؼلِ
َّد طشحذاس وٌتشلی خاسجی طثك ًظش دستگاُ ًظاست

17

پوپْا ٍ هٌاتغ رخیشُ آب

پوپْا تا تشًذ  Pentaxیا  Lawaraیا هطاتِ ٍ هٌاتغ اص ٍسق گالَاًیضُ تا جَش اپَوسی

18

سیستن آتص ًطاًی

هطاتك ًمطِ ّای تاسیسات تا تاییذ دستگاُ ًظاست

19

لَلِ وطی گاص

اص ًَع لَلِ هاًسواى تذٍى دسص ٍ تواهی تجْیضات هَسد تاییذ ساصهاى ًظام هٌْذسی ٍدستگاُ
ًظاست

21

لَلِ وطی تشق

تَواس اص ًَع  ٍ pvcسیوْا اص جٌس دسجِ  1تا سػایت ضخاهت سین طثك ًظش دستگاُ ًظاست

21

ولیذ ٍ پشیض ٍ فیَصّا

اص ًَع لگشاًذLegrand

22

تاتلَّای تشق

هطاتك ًمطِ ّای تاسیسات ٍ تا تاییذ دستگاُ ًظاست

23

سیستن سٍضٌایی ٍ UPS

پاسویٌگ ٍ هطاػات اص ًَع سٌسَسداس تشن
داخل ٍاحذّا ّالَطى LEDطثك ًمطِ هصَب
تاهیي تشق اص دستگاُ UPSتشای دسب ٍسٍدی آدم سٍ ٍ هاضیي سٍ+سٍضٌایی ساُ پلِ ٍ پاسویٌگ

24

سیستن اػالم حشیك

اص ًَع آدسس پزیش ٍ ضاستی ّای فشهاى تا دست اص تْتشیي تشًذّای هؼتثش دسجِ  1آسیایی

25

آساًسَس

هَتَس ٍ وٌتشل دسجِ یه اسٍپایی تا گاساًتی ٍ خذهات هؼتثش ضشوت ٍاسد وٌٌذُ ٍ واتیي ایشاًی ٍ
فَل آپطي(تله اٍت ٍ دسب اتَهاتیه ٍ )...

26

سیستن َّضوٌذ ساختواى ٍ ضاهل دٍستیٌْای هذاس تستِ ٍ چطوْای الىتشًٍیىی هخفی وٌتشل اص ساُ دٍس تِ صَست دستی تا
ضواًت ٍ گاساًتی هؼتثش ضشوت ٍاسد وٌٌذُ
تجْیضات ایوٌی

27

هطاتك ًمطِ ّای فاص  2هصَب اص تْتشیي ًَع هصالح ّوشاُ تا آالچیك ٍ آتٌوا ٍ تا تاییذ دستگاُ
ًظاست

هحَطِ ساصی
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