
ی نام تو بهترین سرآغازا  

 

 قیمت واحد )ریال( واحد محاسبه نوع خدمات ردیف

 000/000/6 متر طول + اندازه گیری + نصب دوبل ابزار کالسیک 1

 000/500/3 متر طول )بدون اندازه گیری و نصب( ابزار کالسیک دوبل 2

 000/500/7 متر طول ابزار کالسیک سوبل + اندازه گیری + نصب 3

 000/000/5 متر طول )بدون اندازه گیری و نصب( ابزار کالسیک سوبل 4

 000/000/6 متر طول ابزار مدرن + اندازه گیری + نصب 5

 000/500/3 متر طول )بدون اندازه گیری و نصب( ابزار مدرن 6

 000/000/6 متر طول ابزار نئوکالسیک + اندازه گیری + نصب 7

 000/500/3 متر طول اندازه گیری و نصب(ابزار نئو کالسیک )بدون  8

 000/000/1 متر طول آهن کشی + چسب مگاپوکسی + رنگ آمیزی )دوبل( 9

 000/500/1 متر طول آهن کشی + چسب مگاپوکسی + رنگ آمیزی )سوبل( 10

 000/000/2 متر طول نصب سنگ بین دیواری کابینت 11

 000/000/2 عدد برش سینک و گاز + نصب آن )روکار( 12

 000/500/3 عدد برش و نصب سینک )توکار( 13

 000/600 عدد برش کلید پریز مربع و مستطیل 14

 000/000/1 عدد برش کلید پریز دایره 15

 000/300 متر مربع برش دروازه ای 16

 000/350 متر طول برش واتر جت 17

 000/500 طولمتر  سانت( 2تمام گرد )سنگ تا  –نیم گرد  –پخ  –چفت  18

 000/700 متر طول سانت( 4تمام گرد )سنگ تا  –نیم گرد  –پخ  –چفت  19

 000/500 متر طول آب ساب کردن نره سنگ 20

 000/000/2 نفر حمل صفحه به داخل طبقات )تا طبقه سوم( 21

 000/300/2 نفر حمل صفحه به داخل طبقات )طبقه سوم تا پنجم( 22

 000/000/20 واحد کابینتنانو کردن صفحه  23
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