
   ( 3)گلستان  19تجاری عتیق   -مسکونیمجتمع لیست مشخصات فنی 
 

معماری ، سازه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط مهندسین مشاور ایده پردازان عتیق   اعم از پروژهساختمان  کامل   طراحی و نظارت (1

 ، دارای رتبه متناسب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نقش جهان 

زمان سامتناسب از  اجرای کامل ابنیه و تأسیسات ساختمان توسط شرکت عتیق سازان نقش جهان مجری ذیصالح پایه یک و دارای رتبه   (2

 مدیریت و برنامه ریزی کشور 
 *    *       *    *    * 

از تأییدیه ایستایی  با  و      97سال    و آخرین ورژنهای ابالغیایران    2800اسکلت بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله بر اساس آیین نامه  اجرای   (1

    نظام مهندسی سازمان 

 در مقابل صوت و حرارت و برودت  دیوار های اشتراکی بین دو واحد عایق  و  یپیرامون  یاجرای دیوارها (2

   . پالک  ازاره  نمای ساختمان ترکیبی از آجر و سنگ  (3

  و  همراه با شیشه های دو جداره و عایق در برابر صوت و حرارت  اختصاصیآلومینیوم     پروفیلپنجره های نمای خارجی از    درب واجرای    (4

 یراق آالت مرغوب   استفاده ازهمچنین برودت و 

 سانتی   2کف پاگردها و زیر پله ها  از مرمریت    و سنگسانتی    2یا گرانیت  سانت    3مرمریت    از  کف پلهسنگ    و  سرامیک  از  بدنه دستگاه پله  (5

 معماری   مهندسی و مطابق طرحسرامیک  از پوشش بدنه البی طبقات  (6

 مرغوب ایرانی   60×60سرامیک  سالن پذیرایی و کف آشپزخانه و اتاقهای خواب از  کف  پوشش   (7

 مرغوب ایرانی   25*25پوشش کف سرویس های بهداشتی از سرامیک   (8

 .  30×60ها از سرامیکانباری از موزاییک و بدنه کف انباری ها پوشش  (9

 طوسی 30×30پوشش فرش کف بام از موزائیک  (10

 40×40سانتی  4از موزاییک ترافیکی  پوشش کف پارکینگ زیر زمین ها  (11

 .(از سرامیک معمولی  فضای پشت کابینت )ایرانی مرغوب یا سرامیکدیوار آشپزخانه و سرویس ها از کاشی  پوشش بدنه   (12

   و رنگ سیلر و کیلر  CNCاز دربهای چوبی روکشدار مقاوم شده با طرح  درب ورودی واحد ها (13

 واحدها  داخلی ورودی و درب های چوبی  برای  از طرح فرانسوی   چهارچوب فلزی (14

 و رنگ آمیزی سیلر و کیلر CNCنوع روکش دار با طرح از و سرویسها  ی خواباتاقها چوبی درب  (15

 روغنی رنگ و  پروفیل فلزیاز درب انباریها  (16

 .   Upvcدامپا   سقف کاذب سرویس ها از جنس (17

 روغنی ه پله از پروفیل فلزی طبق طرح و رنگنرده های دستگا  (18

 سکوریت  شیشه تمام چوب و بصورت  معتدرب ورودی مج (19

افزایش ایمنی  کل طبقات جهت  در  در هر بلوک  ها  دستگاه پله    ی ازطبقات پارکینگ و یک  در  ورودی پله هاکلیه  اجرای درب ضد حریق در   (20

 و اجرای دودبند با شیشه سکوریت   و عدم سرایت حریق

 بدنه ها رنگ روغنی  و از رنگ پالستیک سقف مسکونی  واحد داخلی کامل  نقاشی (21

 مربوط به دربهای چوبی ورودی داخلی   یراق آالت مرغوب ایرانی تهیه و نصب (22

 پله از رنگ روغنی( دستگاه )سقفرنگ پالستیکها از سقف  وروغنی  رنگ بدنه شامل   مجتمع    مشاعاتقاشی ن  (23

 سیستم  همراه با نفر بر  نفره    8  ستگاه د  یک    باربر ونفره    12  دستگاه   یک شامل  در هر بلوک ساختمانی    آسانسوردستگاه    2  حداقل  اجرای (24

black out   و تابلو فرمان VF3  (  با ) و درب لوالیی در سایر طبقاتهمکف در طبقه با درب تمام اتوماتیک   حرکت آرام امنیتی   

 

 



 
 

 مشخصات سیستم های  الکتریکی )برقی( : 
 مجهز به تابلوی برق داخلی واحد .  -1

 مجهز به سیستم  آیفون تصویری  -2

 .  ها  برای پارکینگ زیرزمین اجرای درب برقی فلزی مجهز به سیستم ریموت کنترل -3

 داخلی و خارجی .  مرکزی آنتن   نوع استاندارد ایرانی و روشنایی در حد سرپیچ و المپ تست، با لحاظ نصب پریزهایکلید و پریزها از  -4

 . ی برقی تابلوها کلیه نصب سیستم حفاظت از جان در -5

  مرکزی بدون نصب آنتن  تا بام  آنتن مرکزی داخلی سیستم زیر ساخت اجرای -6

 )شارژی بدون وقفه ( در مشاعات طبق استاندارد آتش نشانی . اجرای سیستم روشنایی اضطراری  -7

 البی و پارکینگها .  – اجرای سیستم اعالم حریق طبق استاندارد آتش نشانی در واحدها  -8

 و سرویسهای بهداشتی با تست المپ با حباب و سیستم روشنایی   تراسها اجرای سیستم روشنایی -9

 تجهیزات (.  نصب  سیستم آنتن مرکزی خارجی تا بام ) بدون  زیر ساخت اجرای -10

 بصورت هوشمند توسط چشم الکترونیکی  و پارکینگها روشنائی مشاعات  -11

آبرسانی،  پمپهای  در هر بلوک و    آسانسوریک    و   طبقاتالبی  همکف ،ها ، البی  پارکینگ  اضطراری جهت  ژنراتور    اجرای زیر ساخت برق  -12

 بدون نصب تابلو و برق ژنراتور مربوطه   طبق طرحآتشنشانی  و  اطفاءسیستم اعالم و 

 کل مجموعهدوربینهای مدار بسته امنیتی جهت حراست   کامل اجرای زیرساخت  -13

 مشخصات سیستم های مکانیکی : 
 )بصورت نیم کلکتوری( الیه  5اجرای لوله کشی آب سرد و گرم از لوله های استاندارد پلیمری  -1

 فشار متوسط  UPVC اجرای لوله های فاضالب و آب باران از نوع  -2

 فشار ضعیف UPVC از نوعاجرای لوله های ونت هواکش سرویسها و هودها  -3

 . )بدون نصب پکیج (استاندارد  الیه  5پکیج با لوله های ،   واحدها  گرمایش سیستم اجرای -4

 واحدها گاز  لوله کشی انجام  -5

 (  طرف دوماجرای کانال کشی کولر و نصب دریچه های مربوطه ) کولر به عهده   -6

طبق ها  پارکینگ  نیز  طبقات و    همکف و    آتش نشانی در البیو کپسولهای مورد نیاز  ) جعبه های آتشنشانی (  (    Fاجرای سیستم هوزریل ) -7

 . آتش نشانی استاندارد

   طبق استاندارد. ذخیرهمصرفی آب نصب منابع و درایو   برق  اجرای سیستم آب تحت فشار با پوستر پمپ و تابلوی -8

به همراه منابع ذخیره طبق استانداردهای آتش نشانی در واحدها،البی ها و پارکینگ ها    فشان(ا  اطفاء حریق خودکار )آب  سیستماجرای   -9

 آب مورد نیاز

تهیه شیرآالت سرویس های بهداشتی از نوع مرغوب ایرانی شامل سه قطعه )روشویی ، شلنگی و دوش حمام( بانضمام یک عدد روشویی   -10

   در سرویس بهداشتی

 مربوطه اگزاست فن های نصب تهویه هوای پارکینگها و ی کانال کشی سیستم اجرا  -11
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