
16,300مترطول125 الی63اجراي لوله واتصاالت پوليكا 1

8مترطول160اجراي لوله واتصاالت پوليكا 2

3
با 125 الی 63زیر سقف جهت لوله پوليكا ( Tسوپرفيكس یاآویز گالبی با ساخت  )اجراي بست

سورخكاري
350عدد

480عدد125 الی 63اجراي بست سوپرفيكس یا بست دوپایه روي کف جهت لوله پوليكا 4

40عدد125 الی 63اجراي بست سوپرفيكس با انكل و راد زیر سقف جهت لوله پوليكا 5

490مترطول و محل لوله رادیاتور63اجراي شيار روي دیوار جهت لوله 6

7
 با 21/2 الی 1"سایز  (آب افشان  )جهت ساپورت لوله فلزي Tاجراي بست آویز و ساخت 

سورخكاري
100عدد

100عدد125- 110 -90سوراخكاري جهت اجراي لوله واتصاالت  پوليكا 8

265عدد و انشعابات اطفا63سوراخكاري جهت اجراي لوله واتصاالت  پوليكا 9

10
اجراي لوله کشی گالوانيزه پمپاژ خانه و نصب پمپها و مخازن آب با والف هاي مربوطه سایز و 

تعداد پمپ ومخزن طبق نقشه
1کليدي

8,500مترطول32و25و20و16اجراي لوله واتصاالت پنج الیه با عایق االستومري یا فوم سایز 11

12
ساخت ونصب کلكتورهاي  لوله هاي پنج الیه داخل جعبه هر واحد با نصب والوهاي مربوطه  

هر واحد (آ برسانی )
34واحد

13
ساخت ونصب کلكتورهاي  لوله هاي پنج الیه داخل جعبه هر واحد با نصب  والوهاي مربوطه 

هر واحد (گرمایش )
34واحد

200مترطول32- 25 -20اجراي لوله کشی تک الیه سایز 14

30مترطول40اجراي لوله کشی تک الیه سایز 15

19مترطول63 تا  50اجراي لوله کشی تک الیه سایز 16

66مترطول75اجراي لوله کشی تک الیه سایز 17

18
 ) 2"ساخت  و نصب  کلكتور گالوانيزه  با  نصب والوهاي  مربوطه  با مهره  ماسوره  سایزها  

هرطبقه (آبرسانی
11عدد

40مترطول اینچ3اجراي لوله گالوانيزه رزوه اي19
70مترطول اینچ2 1/2اجراي لوله گالوانيزه رزوه اي20
50مترطول اینچ2اجراي لوله گالوانيزه رزوه اي21
100مترطول اینچ1 1/4و1 1/2اجراي لوله گالوانيزه رزوه اي22
170مترطول اینچ1الی1/2اجراي لوله گالوانيزه رزوه اي23
50عدد اینچ4 الی 1/2اجراي بست کرپی 24
4عدد اینچ2و 11/2 و11/4 (قطعه انبساطی )نصب لرزه گير با فلنج 25
4عدد  اینچ21/2  3" -(قطعه انبساطی )نصب لرزه گير با فلنج 26

27
 ) 2"-21/2ساخت و نصب کلكتور گالوانيزه با نصب والوهاي مربوطه و مهره ماسوره سایزها 

انشعابی4هر طبقه  (اطفا حریق 
5طبقه

28
 ) 2"-21/2ساخت و نصب کلكتور گالوانيزه با نصب والوهاي مربوطه و مهره ماسوره سایزها 

 اشعابی3هرطبقه  (اطفا حریق 
5طبقه

عدداینچ1الی 1/2نصب شيرفلكه برنجی بامهره ماسوره29

2جدول نرخ نامه قرار داد تاسیسات مکانیکی پروژه ارغوانیه 

(ریال )قیمت قیمت کلتعداد-متراژواحدشرح عملیاتردیف



2جدول نرخ نامه قرار داد تاسیسات مکانیکی پروژه ارغوانیه 

(ریال )قیمت قیمت کلتعداد-متراژواحدشرح عملیاتردیف

عدداینچ2الی 11/4نصب شيرفلكه برنجی  بامهره ماسوره30

12عدداینچ3و21/2نصب شيرفلكه برنجی و یک طرفه بامهره ماسوره31

32
نصب جعبه اتشنشانی باوالف هاي مربوطه و نصب هوزریل وشيلنگ آتش نشانی با راه اندازي 

کامل
14عدد

34عدد3/4-1/2نصب کنتور فرعی 33

165عددنصب نيپل اسپلينكلر با نوار پرایمر34
30عدد(به همراه رنگ پرایمر )اجراي نوار پرایمر در صورت نياز 35

36
عدد لوله فلزي با 4عدد راد زیر سقف جهت 2اجراي ساخت ونصب ساپورت نبشی یا چنل و 

سورخكاري
16عدد

کيلواجرا و ساخت ساپورت با نبشی یا ناودانی جهت داخل داکت فلزي37

:جمــــــــــع کل
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