
  

 خرمدرهشهرستان  (شمالی)5نگین  واحدی 9پروژه  -کاری واحدها مشخصات فنی و نازک

 

 :امضاء فروشنده                                  :امضاء خریدار                   

 پیوست شماره چهار

 ردیف عنوان مشخصات توضیحات

 1 اتاق خواب آشپزخانه:        -نشیمن -پوشش کف پذیرایی سرامیک   ایرانی

 2 پذیرایی و اتاق خواب  -پوشش دیوار نشیمن  سفید کاری با گچ  -

 3 پوشش کف سرویس بهداشتی و حمام                                    ک ایرانیسرامی

 4 پوشش دیوار سرویس، حمام و آشپزخانه                               کاشی ایرانی

 5 فلزیچوبی با فریم  HDFداخلی های درب 

 6 فلزیبا فریم  چوبی HDF درب سرویس و حمام

 7 فلزیچوبی با فریم  HDF  درب ورودی واحد

  
 8 دستگیره و یراق آالت

 
 9 چینی بهداشتی)توالت ایرانی ( گروه چینی بهداشتی 

 11 سقف نشیمن، پذیرایی، اتاق خواب و آشپزخانه گچ وخاک با رویه سفید گچی 

 11 حمام -پوشش سقف سرویس بهداشتی   PVCسقف کاذب 

 12 پوشش کف بالکن یا موزائیک سرامیک یا سنگ 

 
 UPVC 13جداره  2 پنجره

 14 پریزکلید و  استاندارد ایرانی  

 
 

 15 آیفون تصویری

 16 )سمت ورودی اصلی ساختمان(اصلینمای  سنگ و آجر 

 17 دستگاهیک آسانسور در هر بلوک  استاندارد ایرانی -نفره با کابین 4 

 19 پوشش کف حیاط و پارکینگ و انباری 31*31موزائیک 



  

 شهرستان خرمدره (جنوبی)4نگین  واحدی 9پروژه  -کاری واحدها مشخصات فنی و نازک

 

 :امضاء فروشنده                                   :امضاء خریدار                      

 ردیف عنوان مشخصات توضیحات

 1 اتاق خواب آشپزخانه:        -نشیمن -پوشش کف پذیرایی سرامیک   ایرانی

 2 پذیرایی و اتاق خواب  -پوشش دیوار نشیمن  سفید کاری با گچ  -

 3 پوشش کف سرویس بهداشتی و حمام                                    سرامیک ایرانی

 4                 پوشش دیوار سرویس، حمام و آشپزخانه               کاشی ایرانی

 5 فلزیچوبی با فریم  HDFدرب های داخلی 

 6 فلزیبا فریم  چوبی HDF درب سرویس و حمام

 7 فلزیچوبی با فریم  HDF درب ورودی واحد 

  
 8 دستگیره و یراق آالت

 
 9 چینی بهداشتی)توالت ایرانی ( گروه چینی بهداشتی 

 11 ذیرایی، اتاق خواب و آشپزخانهسقف نشیمن، پ گچ وخاک با رویه سفید گچی 

 11 حمام -پوشش سقف سرویس بهداشتی   PVCسقف کاذب 

 12 پوشش کف بالکن یا موزائیک سرامیک یا سنگ 

 
 UPVC 13جداره  2 پنجره

 14 پریزکلید و  استاندارد ایرانی  

 
 

 15 آیفون تصویری

 16 )سمت ورودی اصلی ساختمان(نمای اصلی سنگ و آجر 

 17 دستگاهیک آسانسور در هر بلوک  استاندارد ایرانی -فره با کابینن 4 

 19 پوشش کف حیاط و پارکینگ و انباری 31*31موزائیک 


