
 B1بلوک 

  : تاسیسات مکانیکی 

 مسکونی 11طبقه در  فاضالب لوله کشی اجرای 

 مسکونی  7طبقه  داکت اسپیلت ها در پنج الیهاجرای لوله کشی 

 مسکونی  10طبقه  در آبرسانی لوله کشی  اجرای

 مسکونی 8قه طب در های اگزاست سرویس های بهداشتی ساخت و نصب کانال
 

 کتریکال لتاسیسات ا: 

 مسکونی11طبقه در  طبقاتبرق مشاعات گذاری لوله اجرای 

 مسکونی 10طبقه در سقف برق گذاری لوله اجرای 
 

  نازک کاری: 

 تمام طبقات  در اجرای گچ و خاک راه پله اصلیاتمام 

  1طبقه  در اک راه پله فرعیاجرای گچ و خ

 مسکونی 1میلی داخل واحدها در طبقه گچ و خاک تکاجرای 

 مسکونی 4طبقه  در بندی رایزر های فاضالب رابیتساجرا ی 

 مسکونی 2طبقه در سیون کف سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها الاجرای ایزو

 مسکونی 3طبقه  در )قرنیز(اجرای سنگ راه پله 

  -2و  -1 در طبقات  اجرای دیوار چینی پارکینگ ها

 ارت و آب باران چاه  هاجرا ی حفر

 در تمام طبقات اجرای لوله کشی گاز اتمام 

 اجرای آهن کشی شاسی آسانسور ها 

 بتن ریزی جزیره های فونداسیون 



  B2بلوک 

 : تاسیسات مکانیکی 

 مسکونی 4طبقه در آب رسانی لوله کشی اجرای 

 مسکونی 2طبقه در  داکت اسپیلت ها اجرای لوله کشی پنج الیه

 مسکونی 3طبقه  در  فاضالب لوله کشی اجرای

 مسکونی 6طبقه  در  ساخت و نصب کانال های اگزاست سرویس بهداشتی
 

 کتریکال :لتاسیسات ا 

 اتمام لوله گذاری برق اتاق ها ی خواب در تمام طبقات 

 مسکونی 3طبقه  در  اجرای لوله گذاری  برق مشاعات

 مسکونی 3طبقه در  اجرای لوله گذاری برق  سقف 

 مسکونی 4طبقه  در اجرای لوله گذاری برق کف
 

 : نازک کاری 

 در تمام طبقات  یگچ وخاک راه پله اصل یاتمام اجرا

 مسکونی 2طبقه  در  اجرای گچ و خاک راه پله فرعی

  مسکونی 1گچ و خاک تکمیلی داخل واحدها در طبقه اجرای      

 مسکونی 6طبقه  در  کفسازی اتاق های خواب

 مسکونی 2طبقه  درکفسازی مشاعات 

 اجرای حفر چاه اب باران و ارت 

 مسکونی 6طبقه  در کر گیری فاضالب

 

 



 B4بلوک 

  تاسیسات مکانیکی: 

 مسکونی 4در طبقه  آبرسانیلوله کشی اجرای 

 مسکونی 2طبقه  داکت اسپیلت در اجرای لوله کشی پنج الیه

 مسکونی 3طبقه  در فاضالب لوله کشی اجرای

 مسکونی 6طبقه در تهیه و نصب کانال های گزاست سرویس های بهداشتی 
 

  تاسیسات الکتریکال: 

 ی خواب در تمام طبقات اتاق هابرق لوله گذاری اتمام 

 طبقات  در تمام مشاعات برق  اجرای لوله گذاریاتمام 

 مسکونی 4طبقه در سقف برق اجرای لوله گذاری 
 

  نازک کاری: 

   -1در طبقه  هااجرای دیوار چینی انبارها و پارکینگ اتمام 

   -2ها در طبقه   نگیانبارها و پارک ینیچ وارید یاجرا

 حفر چاه آب باران و ارتاتمام 

 در تمام طبقات  اجرای گچ وخاک راه پله اصلیاتمام 

 مسکونی 4 طبقه  در راه پله فرعی گچ و خاک اجرای

 در تمام طبقات اتمام اجرای سنگ قرنیز راه پله ها 

 مسکونی 8طبقه در گیری فاضالب کر

 اتمام اجرای لوله کشی گاز در تمام طبقات 

 

 



 

 

 عملیات اجرایی مشترک هر سه بلوک 

  و نصب  وال پست طبقات پارکینگ ساخت

 و حمل به محل دپوی سایت سه بلوک در پاکسازی کامل طبقات

 در  هرسه بلوک ها ساخت و رنگ آمیزی فریم پنجره 


