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 ردیف رشح واحد تومانمبلغ هب 

 1 نصب پله ساده رفت و ربگشت   ره متر رمبع  150.000

 2 گاهینصب پله ساده چهار ایست  //    150.000

 3 نصب پله دوبله رفت و ربگشت //    195.000

 4 گاهینصب پله دوبله رفت و ربگشت چهار ایست  //    195.000

 5 راه پله با دوغاب رزیی سنگ رفش اپ رگداهی //    200.000

 6 40*40سنگ رفش داخل ساختمان بدون شیب بندی  //    150.000

 7 60*60سنگ رفش داخل ساختمان بدون شیب بندی  //    125.000

 8 80*80سنگ رفش داخل ساختمان بدون شیب بندی  //    180.000

 9 120*120سنگ رفش داخل ساختمان بدون شیب بندی  //    220.000

 10 40*20یا  40*  30یا  30*30سنگ رفش حیاط با شیب بندی  //    125.000

 11 50*50یا  40*40سنگ رفش حیاط با شیب بندی  //    150.000

 12 20*40یا  15*30سنگ رفش کف اپرکینگ با شیب بندی  //    125.000

 13 50*50یا  40*40سنگ رفش کف اپرکینگ با شیب بندی  //    130.000

 14 80*80ی سنگ رفش کف اپرکینگ با شیب بند ره متر رمبع 200.000

 15 سانتی40یا  30سنگ کاری بدهن راه پله رفت و ربگشتی شمشیری یک رک  ره متر رمبع 255.000
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 16 سانتی 40یا  30سانت قد  120 اتسنگ کاری بدهن راه پله رفت و ربگشتی  //    225.000

 17 فسانت ات زری سق  40سانتی یا  30رفت و ربگشتی کاری بدهن راه پلهسنگ  //    255.000

 18 سانتی یک رکی 40یا  30ات  شمشیریگاهی سنگ کاری بدهن راه پله چهار ایست  //    340.000

 19 یک رکی ی سانت  120ات گاهیسنگ کاری بدهن راه پله چهار ایست  //    280.000

 20 سانتی طولی40یا 30افقی ات زری سقف  رتازبصورت طولی و راه پلهسنگ کاری بدهن  //    300.000

 21 سانتی 15یا  10رقنیز دور ساختمان پذریایی و ااتق خواب قبل از کف رفش    متر طول  60.000

 22 سانتی 15یا  10بعد از کف رفش رقنیز دور ساختمان پذریایی و ااتق خواب //    40.000

 23 رقنیز ازبار زده رخاطی شده دور ساختمان پذریایی و ااتق خوابرقنیز  //    70.000

 24 سانت 30ات  20سانت و رعض  3ردپوش روی دیواراهی حیاط ونما سنگ با قطر    متر رمبع  225.000

 25 سانت 40رعض سانت و 3پوش روی دیواراهی حیاط ونما سنگ با قطر  //    255.000

 26 سانت 4یا  3سانتی طولی با مالت  40سنگ کاری بدهن حیاط و کوهچ سنگ  //    150.000

 27 سانت 4یا  3سانتی طولی با مالت  40سنگ کاری جلو نما سنگ  //    250.000

 28 سادگی %50ک با رس ستون کالسیسنگ کاری ستون سازی ربجسته اپ ستون و  //    450.000

 29 سادگی %50با  کتیبه نما و رس رد ورودی دیواراهی حیاطسنگ کاری گیلوئی  //    450.000

گاه آب رب   متر طول  5.000  30 ربش طولی سنگ بادست

 31 ربش طولی کونیک لب سنگ اه   متر طول  5.000
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 : اتتوضیح

   .باشدلح رد ره طبقه هب عهده کاررفما می نی نصب رفیم اه جای اهلوژن تحویل مصاچی  تیغه کاری ش جو رهگوهن-1

 .صبحاهن و زهینه ایاب و ذاهب و اتمین کاررگ و استادکار و غیره هب عهده پیمان کار می باشد قبیل از جانبی اهی زهینه کلیه-2
سنگ کاری  اهی انجام شده تماما متر کشی می شود و چیزی هب انم افکتور سنگ و ورودی هب ساختمان رد  محاسبه متراژ کار -3

 اقبل قبول نیست.
 سانت می باشد. 2سنگ اهی شمش هک رد نمای ساختمان کار می شود محاسبه آن هب -4
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