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 قیمت  واحد رشح آیتم ردیف
 )ریال(

اینچ  الی 1ارجای لوهل سیاه جوشی)گازی،ردز دار،مانیسمان یا بدون ردز( 1
2/1 

 240.000 مترطول

 280.000 مترطول 4/11ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 2
 360.000 مترطول 2/11ردز(ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون  3
 480.000 مترطول 2ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 4
 600.000 مترطول 2/21ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 5
 750.000 مترطول 3ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 6
 950.000 مترطول 4ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 7
 1.200.000 مترطول 5ارجای لوهل سیاه جوشی )گازی،ردزدار،مانیسمان یا بدون ردز( 8
 250.000 مترطول اینچ 2/1اینچ الی  1ارجای لوهل گالوانیزه رزوه ای از 9
 450.000 مترطول ویک ویک دوم اینچ4/11ارجای لوهل گالوانیزه رزوه ای  10
  مترطول 125الی 50ارجای لوهل پوش فیت سازی  11
کا یا افضالبی  12  150.000 مترطول وهواکش زری سقفی125الی63ارجای لوهل پلی
کا افضالبی  13  180.000 مترطول وهواکش165ارجای لوهل پلی
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 100.000 مترطول زری کار 32الی20(یا سازی p.p)وپیلن ارجای لوهل پلی رپ 14
 130.000 مترطول زریکار 50الی 40(یاتک الهی سفید سازی p.pارجای لوهل پلی رپوپیلن) 15
 200.000 مترطول 63(یا زریکار سازی p.pارجای لوهل پلی رپوپیلن) 16
 85.000 مترطول 25ات16ارجای لوهل جنپ الهی زریکار ازسازی  17
 100.000 مترطول زری کار32 ارجای لوهل جنپ الهی سازی 18
 140.000 مترطول زری کار40ارجای لوهل جنپ الهی سازی 19
 200.000 رهعدد اینچ2/1اینچ الی1نصب شیر فلکه ربنجی دنده ای از  20
 250.000 رهعدد اینچ2ات4/11نصب شیر فلکه ربنجی دنده ای از  21
شلنگ  عدد2نصب وراه اندازی فن رکیل زمینی شامل وصل رکدن  22

 رابط وشلنگ تخلیه ردین وهواگیری
 1.000.000 رهعدد

کاری وشاسی کشی ویا چیپ  23 نصب شاسی توالت رفنگی والهنگ جوش
 رول پالک رکدن شاسی هب کف

 1.000.000 رهعدد

نصب شیر مخلوط تو کاری دوش ،تنظیم ورتاز نمودن کامل شیربا محاسبه  24
 ارتفاع ونصب هس راه دوش

 450.000 رهعدد

نصب شیر مخلوط تو کاری دوش،تنظیم و رتازنمودن کامل شیر با محاسبه  25
 ارتفاع و نصب هس راه دوش

 350.000 رهعدد



 1400انهم اتسیسات ساختمانی رد سال رنخ 

3 
 

رخوجی،بستن کامل شیراهی رخوجی 5نصب کلکتور ربنجی اتحداکثر  26
 واتصاالت ورودی اه ورخوجی اهی اصلی بانوار تفلون یا نوار مایع

 1.000.000 رهعدد

رخوجی،بستن کامل شیراهی رخوجی  5ربنجی باالرتازنصب کلکتور  27
 واتصاالت ورودی اه ورخوجی اهی اصلی بانوار تفلون یا نوار مایع

 15.000.000 رهعدد

 500.000 رهعدد نصب جعبه کلکتور وفیکس رکدن کامل هب وسیله شاسی کشی یا چیپ رکدن 28
وعدد پیج نصب کاهس توالت والهنگ وکلبد اتوماتیک ،شامل بستن  29

 مخصوص وآب بندی کامل ونصب شاسی کلید وتنظیم نمودن
  رهعدد

نصب روشویی کابینتی با سیفون وشیرآالت کامل ،شامل بستن  30
وآب بندب دور با چسب  2*2عددچیپ روکار ونصب شیر 2

 آکواریوم

 850.000 رهعدد

با ورسبندی  ،عایق اهی لوهل ای32ات20یافوم لوهل ازالستورمی عایق آ 31
 رقیرنوا

 12.000 مترطول

،عایق اهی لوهل ای ورسبندی با 50ات40عایق آالستورمی یافوم لوهل از 32
 نوارقیر

 15.000 مترطول

میلیمتر،عایق اهی لوهل ای ورسبندی  63عایق آالستورمی )دو اینچ(و 33

 بانوار قیر
 20.000 مترطول
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کا، بستن دو عدد 34 مغزی هندلی  نصب شیر مخلوط روکاردوش باعلم یونی
وتنظیم نمودن باتو چیپ رو چیپ ونصب علم با چیپ ورول پالک وبستن 

 کامل علم دوش

 600.000 رهعدد

نصب شیر مخلوط روکارافتاهب وشلنگ ،بستن دوعدد مغزی هندلی  35
 وتنظیم نمودن باتو چیپ روچیپ ونصب شلنگ آفتاهب بابست

 350.000 رهعدد

نصب آبگرمکن زمینی ،نصب شیر قطع کن وشیر خودکاروشیر اطمینان  36
 مخصوص ودودکش وشلنگ گازودوعدد شلنگ 

 750.000 رهعدد

نصب آبگرمکن دیواری،نصب شیر قطع کن وشیر خودکاروشیر اطمینان  37
ودوعدد شلنگ مخصوص ودودکش وشلنگ گازونصب اپهی دیواری 

 باچیپ ورول پالک

  رهعدد

تور آلومینیومی با ده رپده ،بستن وتنظیم شیر زانو باتو چیپ رو نصب رادیا 38
ونیپل فنری یا معمولی باافصله استاندارد وبستن مهره اهی رادیاتور و چیپ 

 ردپوش هواگیری و ردپوش تخلیه ونصب دوعدد بست دیوار

  رهعدد

بستن وتنظیم شیر  نصب رادیاتور حوهل ای هب طورکامل باراه اندازی ، 39

باتو چیپ رو چیپ ونیپل فنری یا معمولی باافصله استاندارد وبستن مهره  زانو
  رهعدد
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اهی رادیاتورو ردپوش هواگیری وردپوش تخلیه ونصب دو عدد بست 
 دیوار

رپده هب طور کامل باراه اندازی 20الی10نصب رادیاتور آلومینیومی از 40
افصله ی یا معمولی با نر،بستن و تنظیم شیرزانو باتو چیپ روچیپ ونیپل ف 

تخلیه و استاندارد وبستن مهره اهی رادیاتور وردپوش هواگیری وردپوش 
 نصب دو عدد بست دیواری و اضاهف رکدن رپه با مغزی دورطهف

 90.000 رهعدد

نصب سینک رظفشویی با شیرآالت وسیفون کامل ، نصب شیر روی  41
 سینک ،بستن دو عدد شیر       ونصب سیفون کامل

 90.000 عددره

رکپی وغیره سازی -سورپفیکس–ارجای بست لوهل ازنوع اپهی دارگازی  42
 بدون زری سازی وبستن وتنظیم با چیپ متری 32و25و20

 100.000 رهعدد

رکپی وغیره سازی -سورپفیکس–ارجای بست لوهل ازنوع اپهی دارگازی  43
 بدون زری سازی وبستن وتنظیم با چیپ متری50و40

 110.000 رهعدد

رکپی وغیره سازی -سورپفیکس–ارجای بست لوهل ازنوع اپهی دارگازی  44
 بدون زری سازی وبستن وتنظیم با چیپ متری75و63

 120.000 رهعدد

رکپی وغیره سازی -سورپفیکس–ارجای بست لوهل ازنوع اپهی دارگازی  45
 بدون زری سازی وبستن وتنظیم با چیپ متری90و110

 200.000 رهعدد
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رکپی وغیره سازی -سورپفیکس–ارجای بست لوهل ازنوع اپهی دارگازی  46
 بدون زری سازی وبستن وتنظیم با چیپ متری 50و125

  رهعدد

کاری یا بولت زدن وشاسی کشی  47 ارجای  سارپت کشی سورپفیکس جوش
 مناسب

  رهعدد

نصب رفنگی زمینی کامل وبستن شیر      وآب بندی با چسب آکواریوم  48
 رکدن شلنگ رابط رپکنووصل 

 650.000 رهعدد

نصب رسویس آیینه وجامایعی وجامسواکی وجا حوهل ای نصب با چیپ  49
 ورول پالک

 200.000 رهعدد

نصب رادیاتور پنلی ،بستن وتنظیم شیرزانو هب وسیله نیپل فنری وتو چیپ  50
 روچیپ ونصب دوعدد بست دیواری

  رهعدد

 


