جزئیات اجرایی لوازم و مصالح سرویس های های بهداشتی بازارچه یاس و البی  ( -1اتاق سیگار)
طبق نقشه مورد تائید کارفرما
ردیف

شرح خدمات

1

تخریب

2

حفر چاه

حفر چاه با  15متر میله و  150متر مکعب انباری با ابعاد  3*3متر در مقطع انباری و حمل نخاله آن به خارج از مجتمع تهیه و نصب بلوک و حمل نخاله

3

آسانسور قدیمی

دمونتاژ و تخریب کابین آسانسور شامل دمونتاژ کابین آسانسور و درآوردن جک آسانسور از چاه میله

4

ضد زنگ

اجرای وابر برس ستونها و بادبندهای قابل رویت بعد زا تخریب و پوشش ضدزنگ به طور کامل

5

لوله کشی

6

شیب بندی

7

ایزوالسیون کف

8

سنگ کاری

توضیحات
تخریب و حمل نخاله سرویس های بهداشتی زنانه و مردانه قدیمی موجود در پارکینگ  -2به خارج از مجتمع
تخریب و حمل نخاله راه پله های  -1و  -2و الیه برداری سیمان و سنگ دیواره های مشرف به پارکینگ و تخریب دیوارهای نورگیر

کنده کاری مسیر لوله کشی فاضالب  ،تهیه اجناس و اجرای لوله کشی فاضالب  ،تهیه اجناس و اجرای لوله کشی آب گرم و سرد طبق نقشه کارفرما و لوله های
فاضالب با جنس پوش فیت با مارک پلیران و لوله های آب سرد وگرم با جنس نیو پایپ و اتصال آن به سیستم شبکه آبرسانی با نصب فشار شکن به شیر فلکه اصلی
و لوله کشی فاضالب از زیر فونداسیون باید انجام پذیرد
اجرای یک الیه بتن مگر بعد از اجرای سیستم لوله کشی فاضالب زیر ایزوالسیون
تهیه و اجرای ایزوالسیون کف سرویس ها و دیواره ها و البی  -2با  2الیه گونی و سه الیه قیر و اجرای بتن مگر روی ایزوالسیون
جهت جلوگیری از سوراخ شدن ایزوالسیون
تهیه  ،خرید و اجرای سنگ کاری البی  -2تا ارتفاع زیر سقف با سنگ تراورتن کرم رنگ درجه یک طبق طرح مورد تائید کرفرما و رعایت اصول فنی و
درزهای انقطاع
تهیه  ،خرید و اجرای سنگ کاری البی  -1تا ارتفاع زیر سقف با سنگ تراورتن کرم رنگ درجه یک یک طبق طرح مورد تائید کرفرما و رعایت اصول فنی و
درزهای انقطاع
تهیه  ،خرید و اجرای سنگ پله  4سانتی به صورت یک تکه با جنس مرمریت خوی درجه یک به رنگ مورد تائید کارفرما
تهیه  ،خرید و اجرای سنگ کاری دور ستون ها با جنس تراورتن کرم درجه یک درجه یک
تهیه  ،خرید و اجرای سنگ کاری بغل پله ها تا زیر سقف با و همچنین دیوارهای مشرف به پارکینگ در  -2جنس تراورتن کرم درجه یک

9

سفت کاری

10

کاشی وسرامیک

11

لوازم هوشمند

12

شیر آالت

13

فلش تانک

14

کاسه توالت

15

مبلمان

16

آبگرمکن

تهیه  ،خرید و اجرای تیغه ها با سفال  10سانتی و با کرسی چینی در پایه دیوارها با آجر فشاری و با توجه به نقشه کارفرما
تهیه  ،حمل و اجرای سرامیک کف سرویس ها با سایز  60*60با مارک الوند و طرح اپل کرم رنگ از نوع درجه یک
تهیه  ،حمل و اجرای کاشی بدنه با سایز  30*60با مارک الوند و طرح تراوینو زیتونی تیره و روشن از نوع درجه یک
تهیه  ،حمل واجرای سرامیک کف البی  -2و  1-با سایز  60*60با مارک الوند و طرح امپرادو کرم رنگ از نوع درجه یک
تهیه  ،حمل و اجرای سرامیک کف چشمه ها با سایز  25*25با مارک الوند و مدل ترا وینو زیتونی از نوع درجه یک
تهیه  ،حمل و اجرای سرامیک حاشیه ورساچه جهت جداسازی کف چشمه ها و کف دستشوئی از نوع درجه یک
اجرای حوضچه ها ی طی شور از جنس کاشی و سرامیک درجه یک طبق طرح مورد تائید کارفرما
شامل شیرآالت چشمی و دست خشک کن هوشمند و صابون ریز هوشمند با برند آکوآ ساخت سوئیس (وارد کننده شرکت فردا فن کامران)
به تعداد  7 ( :عدد شیر مدل فالمینگو  5 -عدد صابون ریز اتوماتیک  3 -عدد دست خشک کن  2200وات
تهیه و نصب شیر آالت اهرمی مارک قهرمان و مدل اردالن و شلنگ آفتابه ای فنری فلزی با طرح مورد تائید کارفرما به تعداد  10عدد
مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه و نصب فلش تانک به شکل تو کار برای توالت های ایرانی به تعداد  6عدد مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه و نصب توالت ایرانی با گلسار مدل مارانتا به تعداد  6چشمه مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه  ،حمل و نصب توالت فرنگی با مارک گلسار مدل لوسیا به تعداد  2چشمه مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه  ،حمل و نصب آینه با سایز موردتائید کارفرما و قاب آن طبق طرح سرویس گالیل
تهیه و حمل سطل زباله(  8عدد کوچک و دو عدد بزرگ ) و سطل جا سیگاری (  2عدد ) ضد زنگ طبق طرح های مورد استفاده در سرویس های گالیل

تهیه و نصب تابلو مولتی استایل های راهنما مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه و نصب جاسیگاری های استیل بر روی کانتر کورین در اتاق سیگار به تعداد  7عدد مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه و نصب جالباسی و توشه نگهدارهای داخل سرویس ها با جنس  pvcو دو رو روکش به تعداد  10عدد مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
تهیه  ،حمل و نصب آبگرمکن برقی زمینی با ظرفیت  200لیتری و مارک آزمون با ویژگی دو المنتی

شاسی کشی با پروفیل آهنی طبق نقشه کارفرما  ،تهیه و نصب کورین اتاق سیگار با مارک سامسونگ و کد رنگ  147و نصب تایل های شیشه ای
به ابعاد  10*10و تهیه و اجرای سیستم روشنائی و نورپردازی زیر تایل ها مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل

17

روشوئی ها

18

سیستم تهویه

19

کولر گازی

20

تاسیسات الکتریکی

21

دربهای ورودی

22

نرده استیل

23

نقاشی

تهیه و اجرای رنگ اکرلیک سفید و درجه یک برای سقف های سرویس بهداشتی و البی های  -2و -1

24

تابلو اتاق سیگار

خرید و نصب تابلو اتاق سیگار به صورت حروف برجسته استیل طالئی با فونت مشخص به شکل  Smokin Roomمطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل

25

کانال سازی

26

پارتیشن بندی

شاسی کشی با پروفیل آهنی طبق نقشه کارفرما  ،تهیه و نصب کورین سرویس بانوان با مارک سامسونگ و کد رنگ FR124
شاسی کشی با پروفیل آهنی طبق نقشه کارفرما ،تهیه و نصب کورین سرویس آقایان با مارک سامسونگ و کد رنگ FR124

اجرای سیستم تهویه و کانال کشی چشمه به چشمه از طریق فن سانتریفیوژ و نصب آن با فونداسیون روی پشت بام و اجرای کانال تا پشت بام
و مشخصات فن ساتریفیوژ به شرح  :مدل بک وارد و میزان هوادهی  8500متر مکعب بر ساعت و فشار استاتیک  3/5اینچ ستون ستون آب و دور موتور
 1400دور در دقیقه و قدرت موتور چهار اسب
تهیه و نصب کولر گازی  24000جهت اتاق سیگار و با مارک جنرال گلد طرح لبخند
خرید و مونتاژ تابلو برق و سینی گذلری و اضافه کردن کابل های مصرفی با مقطع  ، 120ساماندهی و تغییر محل تابلو برق
بازارچه از ضلع غرب بازارچه به ضلع شمالی آن در پارکینگ -2
اجرای سیستم روشنائی تو کار و کابل کشی جهت لوازم هوشمند روشوئی ها با کلیه اجناس مورد نیاز آن
تهیه و نصب تابلو برق تو کار جهت محوطه سرویس ها و (چراغهای  )COBبا توانهای مورد تائید کارفرما
تهیه  ،حمل و نصب چارچوب فلزی فرانسوی و دربهای ضد آب  HDFبه همراه آرام بند ها و قفل و دستگیره به تعداد  2باب
خرید  ،حمل و نصب نرده استیل پله های های  -2و  -1و دور وید و هند ریل های دیواره های راپله ها
با جنس استیل ضدزنگ  304و تیکنس  1/5و طبق نقشه کارفرما و مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل

خرید و حمل ورق و اجرای کانال سرویس ها با ورق  0/6گالوانیزه و اتصاالت فلنچی
به کانال پشت بام و اجرای کانال کمکی جهت اتاق سیگار و البی دستشوئی ها و وصل آن به اگزوز فن پارکینگ با ورق ضخامت یک
تهیه و اجرای پارتیشن ورودی چشمه ها و طی شور مردانه و زنانه از جنس  pvcبا روکش دورو و مارک ترک  AGTبا یراق ها و قفل
مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل

خرید  ،حمل و نصب کناف سقف سرویس ها ی زنانه و مردانه با مارک کناف و ضخانت  12میل و اجرای سازه ها طبق نقشه تهیه شده از طرف کارفرما
27

سقف کاذب

28

سینک

29

سقف سازه ای

30

شیشه

31

کامپوزیت

تهیه و نصب ورق کامپوزیت جهت کاور کردن پروفیل های چارچوبهای شیشه های مشرف به پارکینگ با کامپوزیت مارک آلوسوئیس باند و رنگ مسی

32

پاکسازی محل

نظافت نهائی محل دپو مصالح و برش کاری و شستشوی پارکینگ و حمل تمامی نخاله ها از اطراف محل پروژه به خارج از مجتمع

سقف البی  -2و -1با مارک کناف و ضخانت  12میل و اجرای سازه ها طبق نقشه تهیه شده از طرف کارفرما
ساخت و نصب سینک آخوری جهت روشوئی های سرویس های زنانه و مردانه از جنس استیل  304ضد زنگ نگیر
خرید  ،حمل و آهن آالت سازه ای و اجرای سقف سرویس در وبد  -2طبق نقشه سازه ای کارفرما
و تهیه و حمل و نصب سنگ گرانیت  30*30نطنز بر روی کف تازه تاسیس شده با رعایت اصول فنی درز انقطاع مطابق نمونه اجرائی در بازارچه گالیل
خرید  ،حمل و نصب شیشه در تعداد  4جام و طبق نقشه کارفرما و درب اتاق سیگار طبق طرح کارفرما با شیشه کارخانه ایمن جام سکوریت  10میل
تهیه و شیشه دیوارهای مشرف به پارکینگ با شیشه کارخانه ایمن جام سکوریت  10میل

اجرای کلیه عملیات فوق با مصالح بوده و خرید ،تهیه  ،حمل و نصب آن مصالح بر عهده پیمانکار و نوع آن توسط کارفرما انتخاب می شود

