
  (ریال )مبلغ شرح ردیف(ریال )مبلغ شرح ردیف

2,000,000نصب مغزی شیر تک حالته توکار1,900,00041نصب فالش تانک توکار توالت فرنگی  1
1,000,000نصب رویه شیر تک حالته توکار1,400,00042نصب فالش تانک توکار توالت ایرانی2
2,500,000نصب مغزی شیر دو حالته توکار700,00043(فالش تانک توکار توالت فرنگی و ایرانی )هزینه جوشکاری 3
1,500,000نصب رویه شیر دو حالته توکار4,500,00044نصب فالش تانک مونولیت4
3,000,000نصب مغزی شیر سه حالته  توکار700,00045(فالش تانک توکار توالت  فرنگی و ایرانی  )نصب  کلید 5
2,000,000نصب رویه شیر سه حالته  توکار2,500,00046منبع تغذیه+ نصب کلید فالش تانک اتوماتیک 6
3,500,000نصب مغزی شیر چهار حالته  توکار2,500,00047نصب توالت وال هنگ 7
2,500,000نصب رویه شیر چهار حالته  توکار2,000,00048نصب مکانیزم کاسه توالت فرنگی8
4,000,000نصب مغزی شیر پنج حالته  توکار2,500,00049(بدون تغییر آکس  )نصب توالت فرنگی زمینی 9
3,000,000نصب رویه شیر پنج حالته  توکار900,00050نصب درب توالت فرنگی10
1,500,000نصب دوش دستیBack To Wall2,900,00051نصب توالت 11
2,500,000نصب  دوش دیواری توکار   1,500,00052نصب مکانیزم بیده 12
1,500,000(بدون مغزی  )نصب  دوش دیواری عادی 8,500,00053نصب توالت اتوماتیک13
1,500,000نصب  دوش سقفی عادی 1,500,00054نصب بیده 14
2,500,000(تک حالته  )  Rainنصب مغزی دوش سقفی 8,500,00055نصب بیده اتوماتیک15
4,000,000(سه حالته  )  Rainنصب مغزی دوش سقفی 1,500,00056(نصب فریم  )نصب مکانیزم یورینال 16
2,000,000(تک حالته  )  Rainنصب رویه دوش سقفی 1,900,00057نصب کاسه یورینال17
2,500,000(سه حالته  )  Rainنصب رویه دوش سقفی 3,000,00058هزینه تغییر آکس توالت فرنگی18
Waterfall   2,000,000 نصب مغزی 3,000,00059(پلیکا  )تغییر فاضالب توالت زمینی به دیواری 19
Waterfall   1,000,000 نصب رویه 5,000,00060(تغییر آکس ) (چدنی  )تغییر توالت زمینی به دیواری 20
1,000,000(هر عدد  )  body Jet نصب مغزی  3,000,00061نصب انواع حوله خشک کن و رادیاتور21
900,000(هر عدد  )  بدون مغزی body Jet نصب  2,800,00062نصب رادیاتور برقی22
800,000(هر عدد  )  body Jet نصب رویه 3,000,00063نصب دست خشک کن23
2,500,000نصب مغزی شیر روشویی توکار1,900,00064(بدون برش کابینت  )نصب شیر روشویی 24
1,500,000نصب رویه شیر روشویی توکار1,900,00065(توالت و حمام  )نصب شیر مخلوط 25
Spout900,000 یا Elbowنصب  خروجی 1,900,00066نصب علم دوش 26
800,000(توالت و حمام  )نصب گیره شیلنگ 1,900,00067نصب شیر بیده27
2,900,000نصب وان پرکن رومیزی1,900,00068(بدون برش  )نصب روشویی روکار 28
Free Standing3,900,000نصب مغزی شیر روشویی توکار 2,900,00069(بدون برش  )نصب روشویی زیرکار 29
Free Standing2,500,000نصب رویه شیر روشویی توکار 3,000,00070نصب  روشویی زمینی30
Free Standing4,000,000نصب مغزی وان پر کن 2,500,00071(ساده  )نصب شیر آشپزخانه 31
Free Standing3,000,000نصب شیر وان پر کن 3,500,00072(اتومات  )نصب شیر آشپزخانه 32
2,000,000نصب رویه شیر کنترل والیوم کوهلر2,500,00073(روکار  )نصب شیر ترموستاتیک 33
2,800,000نصب و اجرای شابلون برای مغزی ها و جوشکاری800,00074نصب فلوتر34
4,500,000نصب شیر روشویی سقفی 300,00075نصب شیر پیسوار35
3,000,000نصب مغزی شیر کنترل والیوم کوهلر 3,000,00076نصب شیر روشویی چشمی روکار36
6,900,000نصب وان توکار2,000,00077نصب کف شوی خطی 37
2,000,000نصب درین وان700,00078نصب کف شوی نقطه ای38
Free Standing4,000,000نصب وان معمولی  1,000,00079 (جا حوله ای ، جا دستمالی  )نصب اکسسوری 39
6,000,000نصب وان جکوزی 1,000,00080 (جا مسواکی )نصب اکسسوری 40

.هزینه ایاب ذهاب تکنسین های نصب و انتقال کاال تا محل نصب به عهده مشتری می باشد- 1

.افزوده می گردد% 50هزینه ایاب و ذهاب و سکنی در شهرستان ها به عهده مشتری می باشد و به مبلغ نصب در تهران - 4

1399تعرفه نصب سال - شرکت طراحان ایده صدرا 

آماده سازی زیر ساخت الزم جهت نصب کاال به عهده پروژه بوده و در صورت عدم آماده سازی و عدم انجام کار ، هزینه ایاب ذهاب محاسبه و هزینه های - 2

.مربوط به یک روز کاری تکنسین نصب از کارفرما اخذ می گردد

تکنسین می باشد و در صورت تغییرات یا ارائه اطالعات اشتباه هزینه نصب مجدد اخذ می گردد و تمام /پروژه موظف به ارائه اطالعات دقیق به مجری - 3

.مسئولیت آن بر عهده پروژه می باشد


