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 http://memarankashan.com/       انجمن صنفی معماران بنایان و کاررگان ساختمانی شهرستان کاشان

 تومانمبلغ هب  واحد رشح ردیف
 140.000 متر رمبع ارجای ردهج یک نمای ساده آرج پالک معمولی 1

 180.000 // نمای ساده آرج شیل 2

 220.000 // نمای ساده آرج نسوز 3

 35.000 متر طول سانت هم رب با نما 15و  13-10نوار سنگ حاشیه نما رعض  4

 130.000 // اقب سنگ پنجره هم رب نما 5

 200.000 // اقب سنگ پنجره ربجسته 6

 80.000 // چفت سنگی یک لب 7

 250.000 // هس پله ای روی نما 8

 250.000 // گیلوئی سنگی 9

 300.000 متر رمبع ئی قالرپ بدهنختا 10

 120.000 ره عدد )نصب رسراهی(رنده سنگی 11

 120.000 // نصب رفیم و پنجره 12

 20.000 // اهلوژنجای رچاغ  13

 5.000 متر طول ربش سنگ 14

 6.000 // ازبار کونیک 15
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 800.000 متر رمبع )آهن گم(طاق نمای آرج ساده 16

 800.000 // )آهن گم(طاق نمای سنگی 17
 45.000 متر طول ردپوش رتاورتنی 18

 350.000 متر رمبع و رگد نمای ساده عمودی 19

 500.000 متر طول ب سازی ارطافاقل رنده اهی مشبک آماده همراه با  20

 150.000 متر رمبع ائی کف رفش )با توهج هب متراژ کار متغیر است(خت 21

 180.000 متر طول سانت با توهج هب میزان ربجستگی سطح نما 20باکس سنگی رعض  22

 320.000 // 10*40باکس سنگی رعض 23

 توافقی عددی سنگنصب رباکت و گل  24
 230.000 متر رمبع ساده 40و  3سنگ  25
 100.000 متر طول رد صورت عدم اقب سازی پنجره اه با سنگ 26

 

 توضیحات:
 باربیکیو )کباب زپ( و رسردب  هب صورت توافقی یا طبق نظر کارشناس می باشد.-1
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 و بندکشی و غیره نمی باشد. کلیه مبالغ لحاظ شده رصاف ارجت کار بوده و شامل لوازم و مصالح -2

کار می باشد.ککلیه زهینه اهی جانبی از قبیل صبحاهن، زهینه ایاب و ذاهب و اتمین  -3  اررگ و استادکار هب عهده پیمان

 تحویل مصالح اپی کار و رد طبقات هب عهده کاررفما می باشد.-4

 ارتفاع متغیر است.مبالغ فوق با توهج هب حجم کار و متراژ کار و همچنین زریکار و -5
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