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   ردیف      رشح      واحد      تومان هب مبلغ

   1   کاشی کاری ساده ات ارتفاع هس متر شاقول شمشه کش با دوغاب و بندکشی     ره متر رمبع      55000

   2   ارتفاع هس متر شاقول شمشه کش با چسبکاشی کاری ساده ات      //          55000

   3    رسامیک رفش ساده داخل ساختمان )پذریایی و ااتق خواب(      //          45000

   4   رسامیک رفش رسویسهای بهداشتی با شیب مناسب و استاندارد     //          60000

   5 ساختمان با اقب بندی افرسی رب رسامیک یا کاشی کاری دور      ///          65000

   6   رقنیز اپ کاری ارجا با دو اقب و سیمان با رعایت کیفیت متر طول           25000   

   7    رقنیز اپ کاری ارجا با چسب با رعایت کیفیت        //          20000

   8   از نوع ساده ات ارتفاع هس متر چهار ایست گاهکاشی کاری راه پله   متر رمبع         105000  

   9     کاشی کاری راه پله از نوع ساده ات ارتفاع هس  متر دو ایست گاه   متر رمبع          95000

   10   کاشی کاری راه پله از نوع ساده با فتیله ات ارتفاع یک  متر و بیست چهار ایست گاه متر رمبع          80000

   11   ست گاهات ارتفاع یک  متر و بیست دو ای  کاشی کاری راه پله از نوع ساده با فتیله     //          65000

   12   رسامیک رفش شصت رد شصت ساختمان با کیفیت     //          60000

   13   چهل و جنپ ردهج با کیفیت 60*60رسامیک رفش ساده  متر رمبع          80000
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   14 ساده 80*80رسامیک رفش با ابعاد     //    100000

   15   ارجای سقف رسویس اه با رعایت استاندارد و حداقل جنپ سانت دو اقب     //          40000

   16     نصب کاهس توالت معمولی   ره عدد           40000  

   17   نصب چهارچوب آلومینیومی  ره عدد           40000  

   18   کمربند با باند طولی ساده بین کابینت آشپزخاهن متر طول           20000   

   19   کاشی کاری بین کابی نت ارجا با چسب    تر رمبع م     110000

   20   کاشی اسلپ با اسکوپ داخل رسویس متر رمبع    130000

 21 پله  بغلارجای کاشی کاری آب چکون   متر طول  120000

   

 توضیحات: 
       کلیه زهینه اهی جانبی از قبیل صبحاهن و زهینه ایاب و ذاهب و اتمین کاررگ و استادکار و غیره هب عهده پیمان کار می باشد.
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