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تومانمبلغ هب    ردیف  رشح  واحد  

متر ۳ات ارتفاع  سانتی آرجرگی باررب ۳۵دیوار  ره متر رمبع 65.000  1 

متر ۳ات ارتفاع  حایلسانتی آرجرگی  2۵دیوار  // 55.000  2 

متر ۳ات ارتفاع  حایلسانتی آرجرگی  10دیوار  // 45.000  3 

حایلسانت آرجرگی  ۷تیغه  // 30.000  4 

سانتی 10حایل و  1۵تیغه بلوک  /// 42.000  ۵ 

سانت ۵تیغه بلوک  // 40.000  6 

سانت حایل 20تیغه بلوک  // 50.000  7 

60*۵0یا  60*40تیغه دیوار گچی  // 35.000  8 

40*1۵*20 تیغه سبک دیوار حایل // 45.000  9 

 10 دیوار بلوک سیمانی // 50.000

 11 پوهک رزیی بام و سیمان کاری روی آن آماده ازیوگام مصالح با کار // 70.000

متر ۳ات ارتفاع  سیمان کاری آستر ردهج یک ضخامت هس سانت // 50.000  12 

خته ماهلت یمان کاری روکش سفید یا خاکستری س  // 25.000  13 

 14 سیمان کاری روکش سفید یاخاکستری رپداختی ماهل // 35.000

 15 سیمان کاری شسته با آسترزری ورطح با شیشه ساده // 120.000
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ی با آرج دوقلوسقف رضبی ساختمان آهن  ره متر رمبع 60.000  16 

 17 سقف رضبی راه پله رگد // 80.000

ه رفت و ربگشتسقف رضبی راه پله ساد // 70.000  18 

متر سوهل ای قوس دار ۳دهنه سقف رضبی  // 70.000  19 

 20 نصب ردب و پنجره ره عدد // 80.000

 21 نصب رفیم // 70.000

۳0*۳0موزائیک رفش  ساده بدون شیب بندی  // 60.000  22 

 23 موزائیک رفش ساده شیب دار حیاطی // 65.000

 24 موزائیک رفش ساده رطح دار با سنگ // 80.000

و ساده ردهج بدون بند 4۵قالرپ ائی رفش تخ  // 75.000  25 

رفش کف ائیتبندکشی خ  // 30.000  26 

دو رطهف سانت ات هس متر ۵سانت آرج سوافلی  02دیوار چینی  // 130.000  27 

سانت ات هس متر دو رطهف ۵سانت آرج سوافلی  ۳0دیوارچینی  // 200.000  28 

هس متر یک رطهفسانت ات  ۵سانت آرج سوافلی  2۵دیوارچینی  // 90.000  29 

سانت ات هس متر یک رطهف ۵سانت آرج سوافلی  10دیوارچینی  // 65.000  30 

 31 ارجت بنا ردهج یک روز زمد 550.000

 32 ختائی رفش ساده ره متر رمبع 60.000
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 33 ارجت کاررگ ردهج یک روز زمد 300.000

با دست ارجت کاررگ کلنگ دار  روز زمد 400.000  34 

گاه روز زمد 350.000  35 ارجت کاررگ کنده کاری با دست
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