
 (مالحظات نرخ نامه)

 ما میدانیم انتخاب های زیادی دارید، مسروریم که ما را برگزیدید

 است یروز کار 3فاکتور  شیاعتبار پ. 

  ریال هزینه نصب مجزا دریافت میگردد. 000/000/25متر طول باشد، مبلغ  6در پروژه های که ابزار آن کمتر از 

  به مبالغ باال + هزینه رفت و آمد نصاب و اندازه گیر اضافه میگردد. %15شهرستان، در کارهای 

 دیینما دییکار را در محل کارگاه چک و تا تواندیمحترم م داریخر کامل شود. هیتسو دیفاکتور با ،یریقبل از بارگ .

 .مجموعه پاسخگو خواهد بود د،یایب شیپ یچنانچه در مراحل کار تا اتمام نصب مشکل

  در صورتی که اندازه گیری توسط کارفرما انجام شود، نصب برعهده ما نخواهد بود. اندازه گیری در کانترتاپ سنگی مساله

ای تخصصی است که برای آن واحد فنی مهندسی تشکیل شده است. بر اساس تجربه، پروژه هایی که اندازه آن توسط 

 به رو خواهند شد.کارفرما ارائه می گردد، در مرحله نصب با مشکل رو 

  ،مجموعه  تیاولو نیتا نصب، مهم تر یریمجموعه از اندازه گ یاست. آرامش خاطرِ تمام بخش ها یکارِ هنر کیکار ما

 یاز شما کارفرما مانهی. صمدهند یپرسنل کار خود را به نحو احسن انجام م است که همه یآرامش فکر یِدر لوا ماست.

خلل و نقص و اشتباه در کار  جادیقبل از موعد مقرر، باعث ا کار لیتحو یبا عجله کردن و تقاضا هشمندیمارجمند خوا

شکل در منزل شما به عرصه  نیرا در زمان مقرر و به بهتر یموهبت اله نیتا سنگ، ا میکنی. ما تمام تالش خود را مدینگرد

 .میبگذار شینما

 انجام  یبه مشتر امکیپ ایواتس آپ  قیاز طر یآماده شدن کار، )اطالع رسانساعت پس از  72متعهد است محترم،  داریخر

 .باشد یمسئول نم... و  ییجابه جا ،یصورت، مجموعه در خصوص شکستگ نیا ری. در غدیاقدام نما یریبارگ ی( براگرددیم

  آن  نهیهزارسال نیسان برای حمل کانتر و ارسال کارگر متخصص برای حمل قطعات به طبقات از وظائف ما و پرداخت

 .متوجه مجموعه نخواهد بود یتیانجام شود، مسئول یتوسط مشتر هیمحترم است. چنانچه حمل و تخل داریبرعهده خر

  یم یمشتر دییباشد و مورد تا یرنگ، موج، تخلخل، رگه و... از خواص آن م یاست که باز یعیمحصول طب کیسنگ 

محترم در  یمشتر گرددیم شنهادیپ .یعی سنگ باز شود، ترمیم خواهد شدرگه طبد. چنانچه در مراحل تولید، باش

 .دیخود را ورق زده، جدا کند و کنار آن را امضا نما یسنگ انتخاب د،یهنگام خر

  پس از زمان مذکور مجموعه نسبت به آن روز کاری در مجموعه نگه داشته می شود.  10باقیمانده سنگ، نهایتا

 .مسئولیتی نخواهد داشت

  .خریدار محترم میتواند در چینش قطعات بر اساس تجربه و صالحدید تیم فنی مجموعه و نظر کارفرما انجام خواهد شد

ه باشد. )ممکن است کارفرما عالقه مند باشد قطعه خاصی را از نقطه مشخصی هنگام برش سنگ در مجموعه حضور داشت

 از سنگ برش دهد( 

 .حضور مجدد اندازه گیر و نصاب در پروژه به خواست کارفرما، مشمول هزینه است 



 

 عنوان انجام  چیبه ه لیتعط یدر روز ها یریباشد. بارگ یم 18.00 یال 8.00از ساعت  یکار یروز ها ،یریساعت بارگ

 .نخواهد شد

  .وظیفه ما فقط قرار دادن سینک و گاز در جای خودشان نصب سینک و گاز بر عهده تکنسین متخصص این کار است

 (.)نصب سینک زیر کار برعهده مجموعه ماست است.

 قطعات  زانیبه م ی. تعداد و رنگ آن بستگباشد ی( بر عهده کارفرما محترم مومی)آکوار کونیلیچسب س دیخر

 گرددیم شنهادی. بر اساس تجربه، پگرددیشرکت به شما اعالم م نیو رنگ سنگ دارد که قبل از نصب، توسط تکنس یوارید

 .دییفرما هیچسب ته ن،یکه از برند کاسپ

 سوبل و  کیکالس ی. در ابزار هاگرددیاستفاده م 2×2 یگرد، از قوط میو دوبل ن کیدوبل، نئوکالس کیکالس یدر ابزار ها

است که بر  یاپوکس هیپا به سنگ با چسب ی. اتصال استراکچر فلزگرددیاستفاده م 4×2 ی( از قوطیسانت 6 یشانیمدرن )پ

ها ضد زنگ خورده و  ی. سپس تمام شاسکندیم جادیمادام العمر را ا یصالسنگ و آهن، ات نیب یارتباط ملکول کیاساس 

  .گرددیم یزیرنگ آم

  دیرا انتخاب نما ریز طیاز شرا یکی دیمحترم با یکارفرما ،یریاندازه گقبل از پروسه  . 

 یا انتقال سنگ به کارگاه در صورت خرید از سایر کارخانه ها ما یسنگ از مجموعه  دی. خر1

 .دیدر فاکتور اعمال خواهد گرد پرداخت شیکه مبلغ مذکور به عنوان پ عانهیبه عنوان ب الیر 000/000/10. پرداخت مبلغ 2

 از روند کار  یاجمال حیتوض 

 مربوطه یو دستور العمل ها ستیبر اساس چک ل یری. اندازه گ1

 کارگاه یمهندس یمربوطه به واحد فن نیبرداشت شده توسط تکنس ی. انتقال اندازه ها2

 تیشرح خدمات و در نها لیفا یحالت،  آماده ساز نیباتریبرش بر اساس ز یها زینقشه کد، مشخص کردن سا جادی. ا3

 یمهندس یتوسط واحد فن یخدمات ابزار زانیفاکتور بر اساس م شیآماده کردن پ

 هیدییکارفرما و اخذ تا یفاکتور( برا شیفاکتور و مالحظات پ شیمربوطه )نقشه کد، شرح خدمات، پ یها لی. ارسال فا4

 با دستگاه فرز دروازه ای. برش سنگ 5

 یکانترتاپ سنگ یو گاز و آماده ساز نکیو واترجت، برش محل س رش سی ان سیب ،یکش یابزار، شاس دی. تول6

 یمهندس یتوسط واحد فنابتدایی  ییتایو چک کردن محصول آماده شده با د تیفی. کنترل ک7

 و ارسال  ی. بسته بند8

 . نصب9

 

 

 



 

 )نمونه نقشه کد(

 

 

 خطوط سبز محل ابزار خوردن .1

 خطوط قرمز محل اتصال آهن در یونیت های زمینی .2

 خطوط صورتی، محل ایجاد خط درز ها .3

 جا نمایی سینک و گاز در نقشه .4

 جا نمایی محل برش کلید و پریز در قطعات بین کابینتی )دیواری( .5

 جا نمایی محل برش شیر گاز در قطعات بین کابینتی )دیواری( .6

 ی و بین کابینتی(مشخص بودن ابعاد و اندازه ها )قطعات زمین .7

 

 



 

 )انواع مدل های ابزار(

 



 

 

 ️⚜سنگ کانتر ینگهدار دستورالعمل️⚜

 ،ندارد.  ینیگزیمشابه و جا چیکه ه زیبرانگ نیزنده، و تحس با،یز یاست. موجود تیبه بشر نیآفر بایموهبتِ خالق ز سنگ

و هزاران ساعت زمان الزم  نهیها تومان هز اردیلیاستخراج آن، م یها سال زمان و برا ونیلیمعدن، م کی لیتشک یبرا

 درستِ آن است. یموهبت گرانبها در نگهدار نیاست. شکر ا

 استفاده  یدی( اسیساب از مواد )لقمه ها اتیو درخشش سنگ، محصولِ دستگاه ساب در کارخانه است. در عمل تیشفاف

رفتن  نیمنجر به از ب تواندیبا سطح سنگ، م یا اسیدی )نوشابه، آبلیمو، آبمیوه و ...( ییای. تماس هرگونه ماده قلشودیم

عنوان از  چیاست و به ه یکردن سطح سنگ، دستمال نمدار کاف زیتم یبرا نیو کِدر شدن آن گردد. بنابرا تیشفاف

 .دیپاک کن و...( استفاده نکن شهیهمچون )سطح پاک کن، ش ییایقل یها ندهیشو

 با دستمال  عایسر خت،یآن ر ی...( روایروغن  ،یمثل )آب، چا یخشک باشد. چنانچه ماده ا دیبا شهینگ همسطح س

بماند. حتما پس از شست و  یسنگ باق یانجام شود، ممکن است رد آن رو ریکار با تاخ نینمدار پاک گردد. چنانچه ا

 د.یکن زیرا با دستمال، خشک و تم نکیظروف، محل دور س یشو

  محافظت  یراهکار برا نیسلفون پهن گردد. بهتر ایآن سفره  یحتما رو ره،یجز زیم یبر رو ییاز صرف وعده غذاقبل

به سطح سنگ  دنیرس بیمانع آس نکاریمتر است. ا یلیم 5به ضخامت  شهیاستفاده از ش ره،یاز سطح قطعه جز یمیدا

 .گرددیم

 نی. ادیکن یسطح سنگ خوددار یآن رو دنیاقالمِ سخت تر از سنگ )همچون چاقو، سماور و...( از کش ییجابه جا یبرا 

 سطح سنگ خواهد شد. یخط و خش رو جادیکار باعث ا

 خط و خش  جادیکار باعث ا نی. ادیسطح سنگ انجام نده یرو مایرا مستق ییبرش زدن و خرد کردن مواد غذا نیهمچن

 شد. سنگ خواهد  یرو زیر یها

 عمر ساختمان شما خواهد داشت زانیبه م یطوالن یعمر نت،یکاب ینکات باال، صفحه سنگ تیرعا با. 

 




