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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۳,۴۷۸,۵۰۰

تهیه مصالح و ساختن در پوش روی دیوار (یک طرفه یا
دو طرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب

بندی، با مالت ماسه سیمان چکان، درز انبساط و قالب
۱:۶. 

۱۸۰۷۰۱ 

  

 مترمکعب ۵,۴۶۴,۰۰۰

بان بتنی باالی پنجره بهاختن سایهتهیه مصالح و س
کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب چکان و ۲۵۰عیار
بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط قالب

 پرداخت میشود).

۱۸۰۷۰۴ 

 ۱۸۰۸۰۱ بند کشی توپر نمای آجری با مالت گچ و خاک. مترمربع ۲۹,۹۰۰  

 ۱۸۰۸۰۲ ی نمای آجری با مالت گچ و خاک.بند کشی تو خال مترمربع ۲۷,۵۰۰  

 ۱۸۰۸۰۳ .۱:۴بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان مترمربع ۳۰,۷۰۰  

 ۱۸۰۸۰۴ .۱:۴بند کشی توخالی نمای آجری با مالت ماسه سیمان مترمربع ۲۶,۵۰۰  

 ۱۸۰۸۰۵ .۱:۴بند کشی نمای بلوک سیمانی با مالت ماسه سیمان مترمربع ۱۷,۳۰۰  

 مترمربع ۳۱,۹۰۰  
بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان

۱:۴. 
۱۸۰۸۰۶ 

 مترمربع ۱۸,۳۰۰  
بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزاییک، به صورت

 .۱:۴درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و مالت ماسه سیمان 
۱۸۰۸۰۷ 

 مترمربع ۲۲,۱۰۰  
ت ماسه سیمانبند کشی نمای سنگی با سنگ پالک و مال

 متر و بیشتر باشد. میلی ۶، در صورتی که ضخامت بند ۱:۴
۱۸۰۸۰۸ 

  

 مترمربع ۲۸۲,۵۰۰

متر بهمیلی۱۲تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت
صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از
جنس فوالد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به

 ار مربوط. انضمام تمام وسایل نصب و نو

۱۸۰۹۰۱ 

 مترمربع ۱۹۴,۰۰۰  
تهیه و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانه و تمام

 وسایل نصب و نوار مربوط.
۱۸۰۹۰۲ 

 مترمربع ۷۹,۲۰۰  
چنانچه۱۸۰۹۰۲و۱۸۰۹۰۱های بها به ردیف اضافه

 .از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشدصفحات گچی 
۱۸۰۹۰۳ 

 مترمربع ۶۵,۶۰۰  
ه و جاسازی محل چهارچوب، پنجره ودستمزد تعبی

 .(dry wall)دریچه در دیوارهای با صفحات گچی 
۱۸۰۹۰۴ 

  
 مترمربع ۳۵,۱۰۰

کاری رویه باسازی، تهیه مصالح و اجرای نازک آماده
متر، به هر رنگ میلی ۳تا  ۲پوشش سلولزی به ضخامت 

 در سطوح قائم و افقی.

۱۸۱۰۰۱ 


