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38:شٕاسٜ تاصٍ٘شی

1396/05/30

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمُای ساخت ي 

ساز خشک کىاف

:دس آ٘اِیض لیٕت وٙاف ایشاٖ ٔی تایست ٔٛاسد صیش ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد

تٙظیٓ ٌشدیذٜ است ایٗ دفتشچٝ تش اساس ِیست لیٕت تاسیخ- 



1396ٔشداد  1396/05/30 :تاسیخ آخشیٗ تشٚص سسا٘ی

ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل 

262,200         267,800        422,000          427,600       

275,100         281,300        446,600          452,800      

293,900        300,000          472,000          478,200      

ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل 

513,700        524,900        518,300         529,500       

520,900         533,400       562,500         574,900       

612,700         625,000         562,300         574,600       

ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل  ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل 

W611 101,100           169,600          

1,086,243     

ساختار جسییات آيیس (ریال)قیمت کل  ساختار جسییات سازٌ (ریال)قیمت کل 

204,800         179,500          

198,100          170,500          

ساختار جسییات پاول (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جسییات تایل (ریال)قیمت کل 

771,300        181,400           

683,400        352,400         

سقف ثاتت 

َرادیسایه
1,135,895    518,500         

ساختار جسییات ساختار (ریال)قیمت کل  جسییات ساختار (ریال)قیمت کل  ساختار جسییات ساختار (ریال)قیمت کل 

1,034,500      1,040,600       Guardex 798,100          

721,400         727,600        

687,800       782,000        
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مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          25,500 2 51,000          

U50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          18,200 0.7 12,740          

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ            5,950 2.4 14,280          

78,020           

اتظاالت
ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 0.7 1,260            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             
50*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 2 150,000        

TN25 ػذد               210 26 5,460            

155,460         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=48 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=73 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.8 8,960            

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.4 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.0 24,810           

شاخض ػایك طٛت Rw=41 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.66 W/m
2
k

262,200           

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

(سیاَ)جمع کـــــل : 

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 8/8 ٔتش تٝ ٔساحت 2/2 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

1

W111 (7.5cm)

(NF استاودارد) W111 ساوتیمتری 7/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           26,300 2 52,600           

UW50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,900 0.7 16,730           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

83,610            

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920              

50*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 2 150,000         

TN25 ػذد                210 26 5,460             

155,460          

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=48 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=73 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.8 8,960             

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.7 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.3 24,810            

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.66 W/m
2
k

267,800     

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاودارد) W111 ساوتیمتری 7/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 8/8 ٔتش تٝ ٔساحت 2/2 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

1396ٔشداد 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C70ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           31,400 2 62,800           

U70ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,300 0.7 16,310           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

93,390           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد               230 0.7 161               

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  1,421               

70*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 2 150,000         

TN25 ػذد               210 26 5,460             

155,460         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=70 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=95 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.8 8,960             

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.4 24,810            

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.65 W/m
2
k

275,100     

W111 (9.5cm)

(NF استاودارد) W111 ساوتیمتری 9/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

3

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW75ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          32,800 2 65,600           

UW75ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          28,200 0.7 19,740          

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ            5,950 2.4 14,280          

99,620           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد               230 0.7 161               

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 0.7 1,260            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  1,421              
70*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 2 150,000        

TN25 ػذد               210 26 5,460            

155,460         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=75 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=100 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.8 8,960            

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.0 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.6 24,810           

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.65 W/m
2
k

281,300     

W111 (9.5cm)

(DIN استاودارد) W111 ساوتیمتری 9/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

1396ٔشداد 

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

4



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          38,500 2 77,000          

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 0.7 18,410          

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ            5,950 2.4 14,280          

109,690          

اتصاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 0.7 1,260            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 2 150,000        

TN25 ػذد               210 26 5,460            

155,460         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=125 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.8 8,960            

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.2 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.8 24,810           

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.65 W/m
2
k

293,900     

W111 (12.5cm)

(NF استاودارد) W111 ساوتیمتری 12/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

5

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           39,300 2 78,600           

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           32,800 0.7 22,960           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

115,840          

اتصاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 2 150,000         

TN25 ػذد               210 26 5,460             

155,460         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=125 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.8 8,960             

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 16.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 18.9 24,810            

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.65 W/m
2
k

300,000       

W111 (12.5cm)

(DIN استاودارد) W111 ساوتیمتری 12/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي یک الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

1396ٔشداد 

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

6



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           25,500 2 51,000           

U50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           18,200 0.7 12,740           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

78,020            

اتصاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

3,920              

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 
50*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد                210 12 2,520             

TN35 ػذد                284 29 8,236             

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=48 mm 310,756         

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm

ضخأت دیٛاس D=98 mm دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.4 تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 33.2 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

شاخض ػایك طٛت Rw=50 dB 29,290            

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.61 W/m
2
k

422,000     

W112 (10cm)

(NF استاودارد) W112 ساوتیمتری 10آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل

1396ٔشداد 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است
(سیاَ)جمع کـــــل : 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           26,300 2 52,600           

UW50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          23,900 0.7 16,730           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ            5,950 2.4 14,280          

83,610           

اتصاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 0.7 1,260             

3,920             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 
50*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4 300,000        

TN25 ػذد               210 12 2,520            

TN35 ػذد               284 29 8,236             

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=48 mm 310,756        

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm

ضخأت دیٛاس D=98 mm دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.7 تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 33.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

شاخض ػایك طٛت Rw=50 dB 29,290           

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.61 W/m
2
k

427,600    

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

W112 (10cm)

(DIN استاودارد) W112 ساوتیمتری 10آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

13968ٔشداد 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است
(سیاَ)جمع کـــــل : 



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C70ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           31,400 2 62,800           

U70ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,300 0.7 16,310           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

70*4
ٔتش طَٛ           19,600 1.2 23,520           

102,630          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=75 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=125 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 33.6 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.47 W/m
2
k

446,600     

W112 (12cm)

(NFاستاودارد ) W112 ساوتیمتری 12آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW75ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           32,800 2 65,600           

UW75ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           28,200 0.7 19,740           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

70*4
ٔتش طَٛ           19,600 1.2 23,520           

108,860          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=75 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=130 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.0 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 33.8 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.47 W/m
2
k

452,800     

W112 (12cm)

(DINاستاودارد ) W112 ساوتیمتری 12آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           38,500 2 77,000           

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 0.7 18,410           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ           27,200 1.2 32,640           

128,050          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=150 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.2 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 34.0 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=53 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.38 W/m
2
k

472,000     

W112 (15cm)

(NF استاودارد) W112 ساوتیمتری 15آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  80mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           39,300 2 78,600           

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           32,800 0.7 22,960           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ           27,200 1.2 32,640           

134,200          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 0.7 1,260             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  3,920             

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=150 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 34.1 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=53 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.38 W/m
2
k

478,200        

W112 (15cm)

(DIN استاودارد) W112 ساوتیمتری 15آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا یک ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر 

طرف

شکل

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  80mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          25,500 4 102,000        

U50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          18,200 1.4 25,480          

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

50*4
ٔتش طَٛ          14,000 2.7 37,800          

165,280         

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.5 5,700            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.5 2,700            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4 300,000        

TN25 ػذد               210 12 2,520            

TN35 ػذد               284 29 8,236            

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=105 mm 310,756         

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm

ضخأت دیٛاس D=155 mm دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.8 تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 34.6 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

شاخض ػایك طٛت Rw=59 dB 29,290           

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.37 W/m
2
k

513,700     

W115 (15.5cm)

(NF استاودارد) W115 ساوتیمتری 15/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است
(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           26,300 4 105,200         

UW50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,900 1.4 33,460           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

50*4
ٔتش طَٛ           14,000 2.7 37,800           

176,460          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد                210 12 2,520             

TN35 ػذد                284 29 8,236             

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=105 mm 310,756         

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm

ضخأت دیٛاس D=155 mm دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 3.4 تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 35.2 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

شاخض ػایك طٛت Rw=59 dB 29,290            

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.37 W/m
2
k

524,900     

W115 (15.5cm)

(DIN استاودارد) W115 ساوتیمتری 15/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل

1396ٔشداد 

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ
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تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است
(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C70ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           31,400 4 125,600         

U70ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,300 1.4 32,620           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

172,500          

اتظاالت
ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

70*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=145 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=195 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 3.6 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 35.4 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=59 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.47 W/m
2
k

520,900      

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  60mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

139615ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

W115 (19.5cm)

(NFاستاودارد ) W115 ساوتیمتری 19/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW75ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           32,800 4 131,200         

UW75ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           28,200 1.4 39,480           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

184,960          

اتظاالت
ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

70*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=150 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=200 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.0 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 35.8 29,290            

شاخض ػایك طٛت Rw=59 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.47 W/m
2
k

533,400     

W115 (19.5cm)

(DINاستاودارد ) W115 ساوتیمتری 19/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

16

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  60mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           38,500 4 154,000         

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 1.4 36,820           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ           27,200 2.7 73,440           

264,260         

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4 300,000         

TN25 ػذد               210 12 2,520             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

310,756         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=205 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=255 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.1 29,290            

شاخض ػایك طٛت Rw=60 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.37 W/m
2
k

612,700      

W115 (25.5cm)

(NF استاودارد) W115 ساوتیمتری 25/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  80mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          39,300 4 157,200        

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          32,800 1.4 45,920          

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ          27,200 2.7 73,440          

276,560         

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.5 5,700            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.5 2,700            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4 300,000        

TN25 ػذد               210 12 2,520            

TN35 ػذد               284 29 8,236            

310,756         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a=205 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D=255 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440          

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.5 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 31.8 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.3 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=60 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.37 W/m
2
k

625,000      

تشای ػایك اِیاف  80mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔؼذ٘ی ٔی تاشذ

18 1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

W115 (25.5cm)

(DIN استاودارد) W115 ساوتیمتری 25/5آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار جداکىىدٌ تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          25,500 4 102,000         

U50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          18,200 1.4 25,480           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

50*4
ٔتش طَٛ          14,000 2.4 33,600           

161,080           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد           3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد           1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد              210 18 3,780             

TN35 ػذد              284 29 8,236             

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥170 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥220 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.8 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ           1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 35.4 29,290            

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

518,300      

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

W116 (22 cm)

(NF استاودارد) W116 ساوتیمتری 22آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW50ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          26,300 4 105,200         

UW50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          23,900 1.4 33,460           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

50*4
ٔتش طَٛ          14,000 2.4 33,600           

172,260          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد           3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد           1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد              210 18 3,780             

TN35 ػذد              284 29 8,236             

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥170 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥220 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 3.4 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ           1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.0 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

529,500      

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

20 1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

W116 (22 cm)

(DIN استاودارد) W116 ساوتیمتری 22آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C70ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           31,400 4 125,600         

U70ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           23,300 1.4 32,620           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

70*4
ٔتش طَٛ           19,600 2.4 47,040           

205,260          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد               210 18 3,780             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥170 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥260 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 3.6 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.1 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

562,500      

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
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W116 (26 cm)

(NF استاودارد) W116 ساوتیمتری 26آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW75ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           32,800 4 131,200         

UW75ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           28,200 1.4 39,480           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

70*4
ٔتش طَٛ           19,600 2.4 47,040           

217,720         

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد                210 18 3,780             

TN35 ػذد                284 29 8,236             

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥175 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥265 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.0 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.6 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

574,900       

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

22 1396ٔشداد 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

.ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ است* 
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

W116 (26 cm)

(NF استاودارد) W116 ساوتیمتری 26آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          38,500 4 154,000         

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 1.4 36,820           

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ            5,950 2.4 14,280          

205,100           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد            3,800 1.5 5,700            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.5 2,700            

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد               210 18 3,780            

TN35 ػذد               284 29 8,236            

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥170 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥320 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 1.2 13,440          

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 1 14,350          

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.5 1,500            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 36.9 29,290           

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

562,300    

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

23

W116 (32 cm)

(NF استاودارد) ساوتیمتری 32آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           39,300 4 157,200         

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           32,800 1.4 45,920           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ             5,950 2.4 14,280           

217,400          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.5 5,700             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,400              

100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 4.1 307,500         

TN25 ػذد               210 18 3,780             

TN35 ػذد               284 29 8,236             

فضای تاسیساتی X= 70 mm 319,516         

ُ ٞا ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفی a≥170 mm

ضخأت پاُ٘ d=2*12.5 mm=25 mm دسصٌیشی

ضخأت دیٛاس D≥320 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 1.2 13,440           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 4.5 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 1 14,350           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 32.5 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.5 1,500             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 37.0 29,290            

شاخض ػایك طٛت Rw=52 dB

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.60 W/m
2
k

574,600      

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm×2، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

24 1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

ػٛأُ اتظاَ استادٞای اتتذا ٚ ا٘تٟای دیٛاس دس ٔحاسثٝ ٔٙظٛس ٘شذٜ * 

.است

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

W116 (32 cm)

(DIN استاودارد) ساوتیمتری 32آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار جداکىىدٌ 

دیًار تاسیساتی تا دي ردیف سازٌ ي دي الیٍ صفحٍ گچی در َر طرف

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 1 75,000          

َ فیىس وٙاف  پش

ایشاٖ
ویٌّٛشْ            3,900 3.5 13,650          

88,650           

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.4 4,480            

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 8.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 0.5 7,175            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 8.3 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 0.75 750               

ضخأت پاُ٘ d≥ 12.5 mm 12,405            

101,100      

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

25

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  40mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ

(سیاَ)جمع کـــــل : 

W611 (Lining)

W611آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار پًششی تدين سازٌ 

دیًار پًششی تدين سازٌ

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

F47ساصٜ  ٔتش طَٛ           19,900 2 39,800           

L25ساصٜ  ٔتش طَٛ           10,200 0.7 7,140             

اتظاَ ٔستمیٓ 

CT205
ػذد             1,850 2.9 5,365             

LN9 ػذد                230 5.8 1,334             

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ             5,950 2.8 16,660           

70,299           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد             3,800 0.7 2,660             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 3.6 6,480             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  9,140               

30*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 1 75,000           

TN25 ػذد                210 13 2,730             

77,730          

ا٘ذاصٜ پشٚفیُ a=17 mm

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.1 تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 8.3 (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 9.4 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 0.75 750                

12,405            

169,600      

، تستٝ تٝ جٙس دیٛاس ٚ ضشیة ٔظشف آٖ (CT205)ػأُ اتظاَ تشاوت * 

.ٔحاسثٝ ٔی شٛد

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (شىستٍی

.ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

26

W623 (Lining)

W623آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار پًششی تا سازٌ 

دیًار پًششی تا سازٌ

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

F47ساصٜ  ٔتش طَٛ           19,900 3.4 67,660           

L25ساصٜ  ٔتش طَٛ           10,200 0.8 8,160             

F47اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 2.6 4,368             

CT205اتظاَ ٔستمیٓ  ػذد             1,850 1.9 3,515             

F47تست اتظاَ طِٛی  ػذد             1,770 0.7 1,239             

UH36پشٚفیُ  ٔتش طَٛ           14,500 0.76 11,020           

HT90اتظاَ سمفی  ػذد                980 1.9 1,862             

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش             4,000 0.8 3,200             

LN9 ػذد                230 12 2,760             

103,784         

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.9 7,220             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

9,920             

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 1 75,000           

TN25 ػذد                210 16 3,360             

78,360          

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.1 1,100             

12,755           

204,800     

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

2.2

8.3

10.5

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

139627ٔشداد 

D112(A)آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ  

شکل

D112 (A)

(آيیس ترکیثی  )سقف کاذب یکپارچٍ 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

صیشساصی

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی تغییش /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.خٛاٞذ وشد

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش50فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

F47ساصٜ  ٔتش طَٛ           19,900 3.4 67,660           

L25ساصٜ  ٔتش طَٛ           10,200 0.8 8,160             

F47اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 2.6 4,368             

F47تست اتظاَ طِٛی  ػذد             1,770 0.7 1,239             

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             6,100 1.9 11,590           

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش             4,000 0.8 3,200             

LN9 ػذد               230 3.84 883               

97,100            

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.9 7,220             

F47سواب  1,570        1 پیچ سِٚپالي        1,570
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1 3,730        9,920             

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1 الیٝ ٌزاسی           800

جمع 6,100          RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 1 75,000           

TN25 ػذد               210 16 3,360             

78,360          

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.1 1,100             

12,755          

198,100       

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

صیشساصی

D112 (A) D112(A)آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آيیس واویًس  )سقف کاذب یکپارچٍ  شکل

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

28

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش50فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

1.9

8.3

10.2

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

F47ساصٜ  ٔتش طَٛ          19,900 2.1 41,790          

L25ساصٜ  ٔتش طَٛ          10,200 0.7 7,140            

U50ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          18,200 1.04 18,928          

HT90اتظاَ سمفی  ػذد               980 2.6 2,548            

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش            4,000 0.8 3,200            

LN9 ػذد               230 11 2,530            

76,136          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 2.6 9,880            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.3 2,340            

12,220           

الیٝ ٌزاسی

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 1 75,000          

TN25 ػذد               210 16 3,360             

78,360          

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.4 4,480            

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 0.5 7,175            

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 1.1 1,100            

12,755          

179,500     

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش50فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

1.6

8.3

9.9

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.تغییش خٛاٞذ وشد

:ایٗ ساختاس تا دس ٘ظش داشتٗ ٔحذٚدیت ٞای صیش لاتُ اجشا ٔی تاشذ* 

 ٔتشٔشتغ50سطح سمف وارب وٕتش اص - 

 ٔتش4دٞا٘ٝ سمف وارب وٕتش اص - 

 سا٘تیٕتش50استفاع آٚیضٌیشیىٕتش اص - 

سمف ٔسطح ٚ فالذ شىستٍی- 

29 1396ٔشداد 

صیشساصی

D112 (B) D112(B)آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آيیس ترکیثی  )سقف کاذب یکپارچٍ  شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

F47ساصٜ  ٔتش طَٛ           19,900 2 39,800           

L25ساصٜ  ٔتش طَٛ           10,200 0.7 7,140             

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             6,100 2.6 15,860           

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش             4,000 0.8 3,200             

LN9 ػذد                230 5 1,150             

67,150           

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 2.6 9,880             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.3 2,340             

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل 12,220            

F47سواب  1,570        1 الیٝ ٌزاسی        1,570

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1 3,730        RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 1 75,000           

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1 800           TN25 ػذد                210 16 3,360             

جمع 6,100          78,360          

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.1 1,100             

12,755           

170,500      

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

صیشساصی

D112 (B) D112(B)آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(تا آيیس واویًس  )سقف کاذب یکپارچٍ  شکل

30 1396ٔشداد 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

تٝ اتؼاد  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش50فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

(سیاَ)جمع کـــــل : 

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.تغییش خٛاٞذ وشد

1.2

8.3

9.5

:ایٗ ساختاس تا دس ٘ظش داشتٗ ٔحذٚدیت ٞای صیش لاتُ اجشا ٔی تاشذ* 

 ٔتشٔشتغ50سطح سمف وارب وٕتش اص - 

 ٔتش4دٞا٘ٝ سمف وارب وٕتش اص - 

 سا٘تیٕتش50استفاع آٚیضٌیشیىٕتش اص - 

سمف ٔسطح ٚ فالذ شىستٍی- 

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ           25,700 4.3 110,510         

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ           16,900 0.8 13,520           

CD60اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 3.7 6,216             

CD60تست اتظاَ طِٛی  ػذد             2,460 0.9 2,214             

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             7,930 1.3 10,309           

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش             4,000 0.8 3,200             

LN9 ػذد                230 2.6 598                

146,567        

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.3 4,940             

چٍٙه 

CD60
1,570        1.3 پیچ سِٚپالي        2,041

m6*60mm
ػذد             1,800 0.8 1,440             

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1.3 4,849        6,380             

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1.3 الیٝ ٌزاسی        1,040

جمع 7,930        Cleaneo Alternating 

circular  12/20/66 R   
ٔتشٔشتغ         591,000 1 591,000         

 TN25/ SN30 ػذد                210 23 4,830             

595,830        

دسصٌیشی

TRIASتتٛ٘ٝ  ویٌّٛشْ           56,400 0.4 22,560           

22,560           

771,300     

3.1

8.9

12.0

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

31 1396ٔشداد 

(سیاَ)جمع کـــــل : 

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش95فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش31/25فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

D127 Cleaneo Acoustic D127آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ آکًستیک ي تصفیٍ کىىدٌ ًَا  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکًستیک ي تصفیٍ کىىدٌ ًَا

(آيیس واویًس  )
شکل

Design Ceiling

صیشساصی



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ           25,700 4.3 110,510         

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ           16,900 0.8 13,520           

CD60اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 3.7 6,216             

CD60تست اتظاَ طِٛی  ػذد             2,460 0.9 2,214             

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             7,930 1.3 10,309           

٘ٛاس تشٖ فیىس ٔتش             4,000 0.8 3,200             

LN9 ػذد               230 2.6 598               

146,567         

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.3 4,940             

چٍٙه 

CD60
1,570        1.3 پیچ سِٚپالي        2,041

m6*60mm
ػذد             1,800 0.8 1,440             

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1.3 4,849        6,380             

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1.3 الیٝ ٌزاسی        1,040

جمع 7,930        Cleaneo Slotline 

"B5"
ٔتشٔشتغ         520,000 1 520,000         

 TN25/ SN30 ػذد               210 23 4,830             

524,830        

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 1.1 1,100             

5,580             

683,400    

D127 Cleaneo Acoustic D127آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ آکًستیک ي تصفیٍ کىىدٌ ًَا  

Design Ceiling (h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکًستیک ي تصفیٍ کىىدٌ ًَا

(آيیس واویًس  )
شکل

صیشساصی

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

واٞش استفاع سمف وارب تا /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.سمف اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش95فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش30فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

12.8

3.1

9.7

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

32 1396ٔشداد 



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

 صیشساصی

(داخّی)T3600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           18,300 1 18,300           

(داخّی)T1200پشٚفیُ   ٔتشطَٛ           17,300 1.7 29,410           

(داخّی)T600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           17,000 0.9 15,300           

L24پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           14,300 0.8 11,440           

HT90اتظاَ سمفی  ػذد                980 1 980                

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت 0.9 تست اتظاَ دٚتُ فٙشی ػذد             6,700 1 6,700             

ٚصٖ تمشیثی تایُ  7.5 ػذد             2,380 سا٘تیٕتشی20آٚیض سیٕی  2 4,760             

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 8.4 86,890          

اتظاالت

m6*35mmٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی  ػذد             3,800 1 3,800             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.5 2,700             

6,500              

تایُ ٌزاسی

 PVC ٔؼِٕٛی سٚوش  9/5mmتایُ 

طشحذاس
ٔتشٔشتغ           88,000 1 88,000           

88,000            

ضخأت (سیاَ)لیٕت 
 ُ ٜ 9/5mmتای ً شذ (سفیذ) ٔؼِٕٛی س٘ 9.5 75,000           
 ُ ٜ 9/5mmتای ً شذ ْ دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی س٘ ُ آِٛٔیٙیٛ تا فٛی 9.5 79,800           
 ُ ْ دس تشاتش) PVC ٔؼِٕٛی سٚوش 9/5mmتای ٘تی استاتیهUVٔماٚ ٚ آ  ) 9.5 92,000           
 ُ ْ دس تشاتش) PVC ٔؼِٕٛی سٚوش 9/5mmتای ٘تی استاتیهUVٔماٚ ٚ آ ْ دس پشت تایُ (  ُ آِٛٔیٙیٛ تا فٛی 9.5 100,000         
 ُ ٖ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتای ستیه پا٘چ دایشٜ ای تذٚ 9.5 ٔؼِٕٛی آٛو 76,000           
 ُ ٖ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتای ستیه پا٘چ ٔشتؼی تذٚ 9.5 ٔؼِٕٛی آٛو 80,000           
 ُ ٖ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتای ستیه پا٘چ خطی تذٚ 9.5 ٔؼِٕٛی آٛو 80,000           
 ُ ٜ 9/5mmتای ً شذ ستیه پا٘چ دایشٜ ای س٘ تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آٛو 9.5 95,000           
 ُ ٜ 9/5mmتای ً شذ ستیه پا٘چ ٔشتؼی س٘ تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آٛو 9.5 102,000         
 ُ ٜ 9/5mmتای ً شذ ستیه پا٘چ خطی س٘ تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آٛو 9.5 102,000         
 ُ ستیه پا٘چ دایشٜ ای سٚوش 9/5mmتای 9.5  تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آٛو 120,000         
 ُ ستیه پا٘چ ٔشتؼی  سٚوش 9/5mmتای 9.5 تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آٛو 128,000         
 ُ ستیه پا٘چ خطی  سٚوش 9/5mmتای 9.5 تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آٛو 128,000         
 ُ ْ دس تشاتش سطٛتت سٚوش 9/5mmتای PVC ٔماٚ 9.5 118,000         
 ُ ْ دس تشاتش سطٛتت سٚوش 9/5mmتای ْ دس پشت تایPVCُ ٔماٚ ُ آِٛٔیٙیٛ 9.5 تا فٛی 126,000         
 ُ 9.5 طشحذاس  PVC ٔؼِٕٛی سٚوش  9/5mmتای 88,000           

 ُ ْ دس پشت تایPVCُ  سٚوش 9/5mm        تای ُ آِٛٔیٙیٛ 9.5 طشحذاس تا فٛی 95,000           
0

0

0

0

0

0

181,400     

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی تغییش /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.خٛاٞذ وشد

( ٚ آ٘تی استاتیهUVٔماْٚ دس تشاتش) PVC ٔؼِٕٛی سٚوش 9/5mmتایُ 

 طشحذاس تا فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ دس پشت تایPVCُ  سٚوش 9/5mm        تایُ 

 ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ خطی تذٖٚ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتایُ 

تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ دایشٜ ای سً٘ شذٜ 9/5mmتایُ 

تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ خطی سً٘ شذٜ 9/5mmتایُ 

  تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ دایشٜ ای سٚوش 9/5mmتایُ 

 تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ خطی  سٚوش 9/5mmتایُ 

تا فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ دس پشت تایُ ( ٚ آ٘تی استاتیهUVٔماْٚ دس تشاتش) PVC ٔؼِٕٛی سٚوش 9/5mmتایُ 

 ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ دایشٜ ای تذٖٚ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتایُ 

 ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ ٔشتؼی تذٖٚ سٚوش تا فّیس دس پشت تای9/5mmُتایُ 

تا فّیس دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ ٔشتؼی سً٘ شذٜ 9/5mmتایُ 

 تا فّیس دس پشت تایPVCُ ٔؼِٕٛی آوٛستیه پا٘چ ٔشتؼی  سٚوش 9/5mmتایُ 

ُ ٞای *   سا٘تیٕتش ٚ فاطّٝ تیٗ آٚیضٞا 120، (3600) شىُ Tفاطّٝ تیٗ پشٚفی

. سا٘تیٕتش تٛطیٝ ٔی ٌشدد120٘یض حذاوثش 

ششح واال

PVC ٔماْٚ دس تشاتش سطٛتت سٚوش 9/5mmتایُ 

 تا فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ دس پشت تایPVCُ ٔماْٚ دس تشاتش سطٛتت سٚوش 9/5mmتایُ 

 طشحذاس  PVC ٔؼِٕٛی سٚوش  9/5mmتایُ 

(سفیذ) ٔؼِٕٛی سً٘ شذٜ 9/5mmتایُ 

تا فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ دس پشت تایُ (سفیذ) ٔؼِٕٛی سً٘ شذٜ 9/5mmتایُ 

تٝ اتؼاد  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5

(سیاَ)جمع کـــــل : 

1396ٔشداد 
.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
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Click Clickآوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب مشثک 

سقف کاذب مشثک شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

 صیشساصی

(داخّی)T3600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           18,300 1 18,300           

(داخّی)T1200پشٚفیُ   ٔتشطَٛ           17,300 1.7 29,410           

(داخّی)T600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           17,000 0.9 15,300           

L24پشٚفیُ  ٔتشطَٛ           14,300 0.8 11,440           

HT90اتظاَ سمفی  ػذد               980 1 980               

تست اتظاَ دٚتُ فٙشی ػذد             6,700 1 6,700             

ػذد            2,380 سا٘تیٕتشی20آٚیض سیٕی  2 4,760             

86,890           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت 0.9

ٚصٖ تمشیثی تایُ 4.0 اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 5.0 m6*35mmٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی  ػذد            3,800 1 3,800            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.5 2,700            

6,500              

تایُ ٌزاسی

Thermatex Fresko 

(SK)
ٔتشٔشتغ         259,000 1 259,000         

259,000          

ضخأت (سیاَ)لیٕت 

Thermatex Star (SK) 15 254,000         
Thermatex  Star (VT-24) 15 287,000         

Edge Detail: AMF SYSTEM C Thermatex Feinfresko(SK) 15 250,000         
Thermatex Feinfresko(VT-24) 15 284,000         

Feinstratos Plain(SK) 15 291,000         
Feinstratos Plain (VT-24) 15 318,000         

Feinstratos micro Perforated(VT-24) 15 321,000         
Thermatex Mercure (VT-24) 15 287,000         

SK Thermatex Schlicht (SK) 15 314,000         
Antaris C (SK) 15 269,000         

for 24mm Ecomin Filigran (SK) 13 193,000         
Ecomin Planet (SK) 13 193,000         

Thermatex Fresko (SK) 15 259,000         
Thermatex Fresko (VT-24) 15 305,000         
Thermatex Mercure (SK) 15 254,000         

VT-S-15F Feingelocht/Pinhole (SK) 15 254,000         

for 15mm Thermatex Laguna (SK) 15 319,000         
Thermatex Laguna (VT-24) 15 345,000         
Thermatex Laguna micro Perforated (VT-24) 15 348,000         
Thermatex Feinstratos micro Perforated (SK) 15 311,000         

352,400         

for 24mm grid

or 15mm grid

VT - 15

VT - 24

AMF AMFآوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب مشثک 

سقف کاذب مشثک شکل

Feinstratos Plain (VT-24)

ُ ٞای *   سا٘تیٕتش ٚ فاطّٝ تیٗ آٚیضٞا 120، (3600) شىُ Tفاطّٝ تیٗ پشٚفی

. سا٘تیٕتش تٛطیٝ ٔی ٌشدد120٘یض حذاوثش 

ششح واال

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی تغییش /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.خٛاٞذ وشد

Thermatex Star (SK)

Thermatex  Star (VT-24)

Thermatex Feinfresko(SK)

Thermatex Feinfresko(VT-24)

Feinstratos Plain(SK)

Thermatex Laguna (VT-24)

Feinstratos micro Perforated(VT-24)

Thermatex Mercure (VT-24)

Thermatex Schlicht (SK)

Antaris C (SK)

Ecomin Filigran (SK)

Ecomin Planet (SK)

Thermatex Fresko (SK)

Thermatex Fresko (VT-24)

Thermatex Mercure (SK)

Feingelocht/Pinhole (SK) 

Thermatex Laguna (SK)

Thermatex Laguna micro Perforated (VT-24)

Thermatex Feinstratos micro Perforated (SK)

تٝ اتؼاد  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

(سیاَ)جمع کـــــل : 

1396ٔشداد 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

34



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

 صیشساصی

Ultraline3600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ          42,600 1 42,600          

Ultraline1200پشٚفیُ  ٔتشطَٛ          42,600 1.7 72,420          

Ultraline600پشٚفیُ  ٔتشطَٛ          42,600 0.9 38,340          

W-shapeپشٚفیُ  ٔتشطَٛ          26,500 0.8 21,200          

HT90اتظاَ سمفی  ػذد               980 1 980               

تست اتظاَ دٚتُ فٙشی ػذد            6,700 1 6,700            

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت 1.2 ػذد            2,380 سا٘تیٕتشی20آٚیض سیٕی  2 4,760            

ٚصٖ تمشیثی تایُ 3.8 187,000          

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 4.9

اتظاالت

m6*35mmٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی  ػذد            3,800 1 3,800            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.5 2,700            

6,500              

تایُ ٌزاسی

Feinstratos micro 

Perforated (VT-S-15F)
ٔتشٔشتغ        325,000 1 325,000        

325,000         

ضخأت (سیاَ)لیٕت 
Feinstratos Plain (VT-S-15F) 15 314,000        

Feinstratos micro Perforated (VT-S-15F) 15 325,000        

Edge Detail: AMF SYSTEM C Star (VT-S-15F)

VT-S-15F 518,500     
for 15mm

(سیاَ)جمع کـــــل : 

1396ٔشداد 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

ُ ٞای *  ُ ٞای لاتُ استفادٜ تا پشٚفی  ٚ AMF، اص ٘ٛع ٔؼذ٘ی Ultralineتای

. ٔی تاشٙذVT-S-15Fِثٝ 

تٝ اتؼاد  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
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Feinstratos Plain (VT-S-15F)

Feinstratos micro Perforated (VT-S-15F)

ُ ٞای *   سا٘تیٕتش ٚ فاطّٝ تیٗ آٚیضٞا 120، (3600) شىُ Tفاطّٝ تیٗ پشٚفی

. سا٘تیٕتش تٛطیٝ ٔی ٌشدد120٘یض حذاوثش 

ششح واال

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف اطّی تغییش /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.خٛاٞذ وشد

AMF - Ultraline Ultralineآوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب مشثک تا پريفیل َای 

سقف کاذب مشثک شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ             38,500 2 77,000                  

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ              26,300 0.7 18,410                  

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ               5,950 4 23,800                  

119,210                   

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد               3,800 1.6 6,080                    

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد               1,800 1.6 2,880                    

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,960                     
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

RG 12.5 ٔتشٔشتغ             75,000 2 150,000                

TN25 ػذد                  210 15 3,150                    

153,150                 

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ             11,200 0.4 4,480                    

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ             14,350 0.5 7,175                    

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ               1,000 0.75 750                      

12,405                   

Aquapanel

(outdoor)
ٔتشٔشتغ           430,000 1 430,000                

الیٝ آب تٙذ ٔتشٔشتغ             53,500 1.1 58,850                  

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm SN25 ػذد               1,500 15 22,500                  

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm 511,350                 

ضخأت دیٛاس D=125 mm

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.2 تتٛ٘ٝ دسصٌیش آوٛاپاُ٘ ویٌّٛشْ             59,350 0.7 41,545                  

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 38.5

ا٘ذٚد پٛششی 

ٔخظٛص آوٛاپُٙ 

(وٙاف ٔاسٔٛسیت)

ویٌّٛشْ             14,940 7 104,580                

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 40.7
 10cm٘ٛاس دسصٌیش 

آوٛاپاُ٘
ٔتشطَٛ             11,100 2.1 23,310                  

شاخض ػایك طٛت Rw=50 dB. DIN 4109 شثىٝ تٛسی ٔتشٔشتغ             54,500 1.1 59,950                  

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.44 W/m
2
k 229,385               

1,034,500     

الیٝ ٌزاسی خاسجی

36

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

1396ٔشداد 

.تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی ٔی تاشذ 60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است (پّی اتیّٗ)لیٕت ػایك حشاستی ٚ الیٝ تخاستٙذ 

دسصٌیشی ٚ پٛشش خاسجی

AQUAPANEL Outdoor

(Exterior Wall)

الیٝ ٌزاسی طشف خشه

دسصٌیشی الیٝ داخّی

(NFاستاودارد ) Aquapanelآوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار خارجی آکًاپاول 

شکل

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

.ٔی تاشذ ( ػذد دس ٞش پاِت30) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

.جٟت تؼییٗ ساختاس خاص، ٔشاٚسٜ تا واسشٙاساٖ ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ ٔی ٌشدد. آ٘اِیض فٛق تش اساس ساختاس پایٝ دیٛاس خاسجی اسائٝ شذٜ است

تٝ طَٛ  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4

(سیاَ)جمع کـــــل : 

جٟت ا٘تخاب چیذٔاٖ طحیح لشاسٌیشی الیٝ آب تٙذ ٚ تخاستٙذ دس ششایط الّیٕی * 

.ٔختّف وشٛس، ٔشاٚسٜ تا ٚاحذ پشتیثا٘ی فٙی ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ ٔی ٌشدد



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          39,300 2 78,600              

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          32,800 0.7 22,960              

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

4*15
ٔتش طَٛ            5,950 4 23,800              

125,360               

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.6 6,080                

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.6 2,880                

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,960                   
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 2 150,000            

TN25 ػذد              210 15 3,150                

153,150               

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.4 4,480                

(1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 0.5 7,175                

٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 0.75 750                   

12,405                 

Aquapanel

(outdoor)
ٔتشٔشتغ        430,000 1 430,000            

الیٝ آب تٙذ ٔتشٔشتغ          53,500 1.1 58,850              

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm SN25 ػذد            1,500 15 22,500              

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm 511,350               

ضخأت دیٛاس D=125 mm

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.3 تتٛ٘ٝ دسصٌیش آوٛاپاُ٘ ویٌّٛشْ          59,350 0.7 41,545              

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 38.5

ا٘ذٚد پٛششی ٔخظٛص 

آوٛاپُٙ 

(وٙاف ٔاسٔٛسیت)

ویٌّٛشْ          14,940 7 104,580            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 40.8
 10cm٘ٛاس دسصٌیش 

آوٛاپاُ٘
ٔتشطَٛ          11,100 2.1 23,310              

شاخض ػایك طٛت Rw=50 dB. DIN 4109 شثىٝ تٛسی ٔتشٔشتغ          54,500 1.1 59,950              

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.44 W/m
2
k 229,385             

1,040,600           

.جٟت تؼییٗ ساختاس خاص، ٔشاٚسٜ تا واسشٙاساٖ ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ ٔی ٌشدد. آ٘اِیض فٛق تش اساس ساختاس پایٝ دیٛاس خاسجی اسائٝ شذٜ است

37 1396ٔشداد 

 ٔتش ٚ 4تٝ طَٛ  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75استفاع 
.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است (پّی اتیّٗ)لیٕت ػایك حشاستی ٚ الیٝ تخاستٙذ 

.تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی ٔی تاشذ 60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 
(سیاَ)جمع کـــــل : 

دسصٌیشی ٚ پٛشش خاسجی

الیٝ ٌزاسی خاسجی

.ٔی تاشذ ( ػذد دس ٞش پاِت30) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

الیٝ ٌزاسی طشف خشه

دسصٌیشی الیٝ داخّی

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

جٟت ا٘تخاب چیذٔاٖ طحیح لشاسٌیشی الیٝ آب تٙذ ٚ تخاستٙذ دس ششایط الّیٕی ٔختّف * 

.وشٛس، ٔشاٚسٜ تا ٚاحذ پشتیثا٘ی فٙی ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ ٔی ٌشدد

AQUAPANEL Outdoor

(Exterior Wall) (DIN استاودارد) Aquapanelآوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار خارجی آکًاپاول 

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           38,500 2 77,000           

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 0.7 18,410           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ           27,200 2 54,400           

149,810          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد             3,800 1.6 6,080             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.6 2,880             

8,960             

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 1 75,000           

TN25 ػذد                210 15 3,150             

78,150           

تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.4 4,480             

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 0.75 750                

ضخأت دیٛاس D=125 mm 12,405           

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.2
الیٝ ٌزاسی خاسجی

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 23.3
Aquapanel

(Indoor)
ٔتشٔشتغ         410,000 1 410,000         

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 25.5 SN25 ػذد             1,500 15 22,500           

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB. DIN 4109 432,500         

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.44 W/m
2
k

چسة پّی اٚستاٖ ٔیّی ِیتش                792 50 39,597           

39,597          

721,400     

1396ٔشداد 

جٟت تؼییٗ ساختاس خاص، ٔشاٚسٜ تا واسشٙاساٖ ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ . آ٘اِیض فٛق تش اساس ساختاس پایٝ دیٛاس داخّی اسائٝ شذٜ است

.ٔی ٌشدد

تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی  60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 

.ٔی تاشذ (سیاَ)جمع کـــــل : 

استفادٜ ٕ٘ٛد , Q4finishٔی تٛاٖ اص ا٘ذٚد ٘اصن واسی آٔادٜ , دس طٛست ػذْ ٘یاص تٝ واشیىاسی سٚی دیٛاس داخّی آوٛاپاُ٘- 

 (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ 11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ 

.است

.ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است (پّی اتیّٗ)لیٕت ػایك حشاستی ٚ الیٝ تخاستٙذ 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

38

پیش فشع ایٗ آ٘اِیض، لشاسٌشفتٗ فضای ٔشطٛب دس ٔجاٚست فضای * 

.خشه ٔی تاشذ

استفادٜ اص یه الیٝ تخاستٙذ پّی اتیّٗ تیٗ طفحٝ آوٛاپاُ٘ ٚ پشٚفیُ استاد * 

.دس فضای خیّی ٔشطٛب تٛطیٝ ٔیٍشدد

دسصٌیشی الیٝ داخّی

AQUAPANEL Indoor

(Interior Wall) (NF استاودارد) Aquapanelآوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار داخلی آکًاپاول 

شکل

الیٝ ٌزاسی طشف خشه

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

 ( ػذد دس ٞش پاِت30) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

.ٔی تاشذ



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CW100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ          39,300 2 78,600           

UW100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ          32,800 0.7 22,960           

٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس

100*4
ٔتش طَٛ          27,200 2 54,400          

155,960          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.6 6,080            

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 1.6 2,880            

8,960              

RG 12.5 ٔتشٔشتغ          75,000 1 75,000          

TN25 ػذد               210 15 3,150            

78,150            

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm
دسصٌیشی الیٝ داخّی

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ          11,200 0.4 4,480            

ضخأت دیٛاس D=125 mm (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ          14,350 0.5 7,175            

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.3 ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ            1,000 0.75 750               

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 23.3 12,405            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 25.6 الیٝ ٌزاسی خاسجی

شاخض ػایك طٛت Rw=42 dB. DIN 4109
Aquapanel

(Indoor)
ٔتشٔشتغ        410,000 1 410,000        

شاخض ٞذایت حشاست U= 0.44 W/m
2
k SN25 ػذد            1,500 15 22,500          

432,500         

چسة پّی اٚستاٖ ٔیّی ِیتش               792 50 39,597          

39,597          

727,600     

تٝ  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4طَٛ 
.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است (پّی اتیّٗ)لیٕت ػایك حشاستی ٚ الیٝ تخاستٙذ 

39 1396ٔشداد 

پیش فشع ایٗ آ٘اِیض، لشاسٌشفتٗ فضای ٔشطٛب دس ٔجاٚست فضای خشه * 

.ٔی تاشذ

استفادٜ اص یه الیٝ تخاستٙذ پّی اتیّٗ تیٗ طفحٝ آوٛاپاُ٘ ٚ پشٚفیُ استاد دس * 

.فضای خیّی ٔشطٛب تٛطیٝ ٔیٍشدد

استفادٜ ٕ٘ٛد , Q4finishٔی تٛاٖ اص ا٘ذٚد ٘اصن واسی آٔادٜ , دس طٛست ػذْ ٘یاص تٝ واشیىاسی سٚی دیٛاس داخّی آوٛاپاُ٘- 

.تشای ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی ٔی تاشذ 60mm، تا فشع ضخأت Uو  Rwٔمادیش * 
(سیاَ)جمع کـــــل : 

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

.ٔی تاشذ ( ػذد دس ٞش پاِت30) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

AQUAPANEL Indoor

(Interior Wall) (DIN استاودارد) Aquapanelآوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار داخلی آکًاپاول 

شکل

الیٝ ٌزاسی طشف خشه



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ           25,700 2 51,400           

CD60تشاوت  ٔتش طَٛ             1,406 1.4 1,968             

UD28ساصٜ تشاص  ػذد           16,900 2 33,800           

LN9 ٔتش طَٛ                230 3 690                

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 1.1 87,858         

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 23.7

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 24.8 اتظاالت

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.6 2,880             

2,880             

Aquapanel

(outdoor)
ٔتشٔشتغ         430,000 1 430,000         

SN25 ػذد             1,500 15 22,500           

452,500         

تتٛ٘ٝ دسصٌیش 

آوٛاپاُ٘
ویٌّٛشْ           59,350 0.7 41,545           

ا٘ذٚد پٛششی 

ٔخظٛص آوٛاپُٙ 

(وٙاف ٔاسٔٛسیت)

ویٌّٛشْ           14,940 7 104,580         

 33cm٘ٛاس دسصٌیش 

(1)آوٛاپاُ٘  ٔتشطَٛ           54,500 0.6 32,700           

شثىٝ تٛسی ٔتشٔشتغ           54,500 1.1 59,950           

238,775       

782,000      

. سا٘تیٕتش اص شثىٝ تٛسی ٔخظٛص آوٛاپاُ٘ ٔی تاشذ33٘ٛاس دسصٌیش خاسجی، دس طٛست پٛشش ٟ٘ایی سً٘ آٔیضی، تششی تٝ ػشع  (1)

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

.ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است (پّی اتیّٗ)لیٕت ػایك حشاستی ٚ الیٝ تخاستٙذ 

139640ٔشداد 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

 )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح ٔظشفی دس دیٛاس پٛششی ٔستمیٓ* 

 10/4 ٔتش ٚ تٝ ٔساحت 2/60 ٔتش ٚ استفاع 4تٝ طَٛ  (تذٖٚ شىستٍی

.ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است

جٟت تؼییٗ ساختاس خاص، ٔشاٚسٜ تا واسشٙاساٖ ششوت وٙاف ایشاٖ . آ٘اِیض فٛق تش اساس ساختاس پایٝ دیٛاس پٛششی خاسجی اسائٝ شذٜ است

.تٛطیٝ ٔی ٌشدد

(سیاَ)جمع کـــــل : 

دسصٌیشی ٚ پٛشش خاسجی

ُ ٞای ٌاِٛا٘یضٜ تا پشایٕشٞای *  ٓ ٞای ششجی ٚ ٔشطٛب پٛشش پشٚفی دس الّی

.لیشی ٔٙاسة اِضأی است

.پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ای دیٛاس، سً٘ آٔیضی سادٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است* 

الیٝ ٌزاسی خاسجی

 ( ػذد دس ٞش پاِت30) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

.ٔی تاشذ

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

AQUAPANEL Outdoor

(Ventilated Facades) آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار پًششی خارجی آکًاپاول تا سازٌ

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ          25,700 4 102,800        

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ          16,900 1.2 20,280          

CD60اتظاَ وأُ  ػذد            1,680 3 5,040            

CD60تست اتظاَ طِٛی  ػذد            2,460 0.5 1,230            

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ            6,100 1.8 10,980          

40 LN9 ػذد               230 4 920               

141,250          

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.8 6,840            

CD60 سواب 1,570        1 پیچ سِٚپالي        1,570
m6*60mm

ػذد            1,800 3.8 6,840            

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1 3,730        13,680           

پیٗ ٘ا٘یٛس 800          1 الیٝ ٌزاسی          800

جمع 6,100         Aquapanel

SkyLite
ٔتشٔشتغ        335,000 1 335,000        

SN25 ػذد            1,500 18 27,000          

362,000          

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش آوٛاپاُ٘ ویٌّٛشْ          59,350 0.7 41,545          

ا٘ذٚد پٛششی ٔخظٛص 

آوٛاپُٙ 

(وٙاف ٔاسٔٛسیت)

ویٌّٛشْ          14,940 5 74,700          

 10cm٘ٛاس دسصٌیش 

آوٛاپاُ٘
ٔتشطَٛ          11,100 2.1 23,310          

شثىٝ تٛسی ٔتشٔشتغ          28,500 1.1 31,350          

170,905          

687,800     

 ٔیّیٕتش دس ٘ظش 7 تا 5ضخأت ا٘ذٚد ٔاسٔٛسیت * 

.ٌشفتٝ شذٜ است

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس19.3

واٞش استفاع سمف وارب تا سمف /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ ٞای تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

41 1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 12 ٔتش ٚ ٔساحت 3*4تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

(سیاَ)جمع کـــــل : 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

3.0

16.3

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس * 

:شامل مًارد زیر می تاشد

فًاصل سازٌ َای پىل خًر

(ساوتی متر)

AQUAPANEL SKYLITE

(Suspended Ceiling)

AQUAPANEL SKYLITEآوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ آکًاپاول اسکای الیت  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

مىاسة جُت پًشش سقف کاذب در فضاَای تا 

%80رطًتت تاالتر از 
شکل

صیشساصی



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ          25,700 4.6 118,220        

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ           16,900 2 33,800          

CD60اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 4.1 6,888             

CD60تست اتظاَ طِٛی  ػذد             2,460 0.7 1,722            

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             6,100 1.8 10,980          

LN9 ػذد               230 7 1,610             

173,220         

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.8 6,840             

F47سواب  1,570        1 پیچ سِٚپالي        1,570
m6*60mm

ػذد            1,800 3 5,400            

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1 3,730        12,240           

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1 الیٝ ٌزاسی           800

جمع 6,100         Aquapanel

(Indoor)
ٔتشٔشتغ        410,000 1 410,000        

SN25 ػذد            1,500 25 37,500          

447,500         

دسصٌیشی

تتٛ٘ٝ دسصٌیش آوٛاپاُ٘ ویٌّٛشْ          59,350 0.7 41,545          

ا٘ذٚد پٛششی ٔخظٛص 

آوٛاپُٙ 

(وٙاف ٔاسٔٛسیت)

ویٌّٛشْ          14,940 5 74,700          

 10cm٘ٛاس دسصٌیش 

آوٛاپاُ٘
ٔتشطَٛ          11,100 2.1 23,310          

شثىٝ تٛسی ٔتشٔشتغ          54,500 1.1 59,950          

199,505         

(سیاَ)جمع کـــــل :         832,500

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

42

 ٔیّیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ 7 تا 5ضخأت ا٘ذٚد ٔاسٔٛسیت * 

.است

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش100فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش75فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش30فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

.تٟٛیٝ ٞٛای پشت سمف تٛسط فٗ اِضأی است* 

واٞش استفاع سمف وارب تا /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.سمف اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

1396ٔشداد 

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 12 ٔتش ٚ ٔساحت 3*4تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

AQUAPANELآوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ آکًاپاول 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

شکل

صیشساصی

AQUAPANEL Indoor

(Suspended Ceiling)

مىاسة جُت پًشش سقف کاذب در فضاَای تا 

%80رطًتت تاالتر از 

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 24.4

3.7

20.7



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ          25,700 5 128,500        

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ           16,900 0.8 13,520          

CD60اتظاَ وأُ  ػذد             1,680 5.76 9,677             

CD60تست اتظاَ طِٛی  ػذد             2,460 1 2,460             

*آٚیض ٘ا٘یٛس  ٔتش طَٛ             6,100 1.8 10,980          

LN9 ػذد               230 3.6 828               

165,965        

اتظاالت

ٔظاِح
لیٕت ٚاحذ

(سیاَ)

ٔظشف دس 

ٚاحذ آٚیض
قیمت کل

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی سمفی 

m6*35mm
ػذد            3,800 1.8 6,840             

CD60 سواب 1,570        1 پیچ سِٚپالي        1,570
m6*60mm

ػذد            1,800 1.3 2,340            

 40آٚیض 

سا٘تیٕتشی
3,730        1 3,730        9,180             

پیٗ ٘ا٘یٛس 800           1 الیٝ ٌزاسی           800

جمع 6,100         Heradesign Fine ٔتشٔشتغ        939,000 1 939,000        

SN25 ػذد            1,500 14.5 21,750          

960,750         

1,135,895     

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 

43 1396ٔشداد 

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

:ایٗ آ٘اِیض تش اساس فاطّٝ ٞای صیش ٔحاسثٝ شذٜ است* 

 سا٘تیٕتش60فاطّٝ ساصٜ تاستش - 

 سا٘تیٕتش90فاطّٝ آٚیضٞا - 

ُ خٛس -   سا٘تیٕتش30فاطّٝ ساصٜ ٞای پا٘

تذٖٚ )ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح سمف ٔسطح * 

 ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ 25 ٔتش ٚ ٔساحت 5*5تٝ اتؼاد  (شىستٍی

.ٌشدیذٜ است

آيیسواویًس محاسثٍ شدٌ در ایه آوالیس شامل مًارد * 

:زیر می تاشد

(سیاَ)جمع کـــــل : 
واٞش استفاع سمف وارب تا /تشآٚسد ٚصٖ ساختاس، تا افضایش*

.سمف اطّی تغییش خٛاٞذ وشد

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی ٚ اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ 

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس

3.6

13.4

17.0

Heradesign ceiling
آوالیس مصالح یک مترمرتع سقف کاذب یکپارچٍ َرادیسایه

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

شکل

صیشساصی



W623 (Lining)

مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

CD60ساصٜ  ٔتش طَٛ          25,700 3.5 89,950          

UD28ساصٜ تشاص  ٔتش طَٛ           16,900 0.7 11,830          

اتظاَ ٔستمیٓ 

CT205
ػذد            1,850 3.2 5,920            

٘ٛاس ػایك پشت 

15*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ            5,950 0.95 5,653            

113,353         

اتظاالت

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی 2.2
ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد            3,800 0.7 2,660             

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘  13.4
پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد            1,800 3.6 6,480            

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 15.6 15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  9,140              

30*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

الیٝ ٌزاسی

Heradesign 

Fine
ٔتشٔشتغ         939,000 1 939,000         

SN25 ػذد            1,500 16.5 24,750          

963,750        

1,086,243       

44 1396ٔشداد 

تٝ  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4طَٛ 

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
، تستٝ تٝ جٙس دیٛاس ٚ ضشیة ٔظشف آٖ (CT205)ػأُ اتظاَ تشاوت * 

.ٔحاسثٝ ٔی شٛد

ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست

(سیاَ)جمع کـــــل : 

W623آوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار پًششی َرادیسایه  تا سازٌ 

دیًار پًششی َرادیسایه تا سازٌ

شکل



مصالح قیمت ياحد ياحد
مصرف در 

مترمرتع

 لیٕت وُ

(سیاَ)

صیشساصی

C100ساصٜ استاد  ٔتش طَٛ           38,500 2 77,000           

U100ساصٜ سا٘ش  ٔتش طَٛ           26,300 0.7 18,410           

٘ٛاس ػایك پشت 

100*4چسثذاس 
ٔتش طَٛ           27,200 2 54,400           

149,810          

اتظاالت

ٔیخ ٟٔاسی فٛالدی 

m6*35mmسمفی 
ػذد             3,800 1.6 6,080             

پیچ سِٚپالي
m6*60mm

ػذد             1,800 1.6 2,880             

15*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس  8,960             
100*4٘ٛاس ػایك پشت چسثذاس 

RG 12.5 ٔتشٔشتغ           75,000 2 150,000         

TN25 ػذد                210 6 1,260             

TN35 ػذد                284 15 4,260             

155,520         

دسصٌیشی الیٝ داخّی

ا٘ذاصٜ پشت تا پشت پشٚفیُ a=100 mm تتٛ٘ٝ دسصٌیش ویٌّٛشْ           11,200 0.6 6,720             

ضخأت پاُ٘ d=12.5 mm (1)پٛدس ٔاستیه  ویٌّٛشْ           14,350 0.5 7,175             

ضخأت دیٛاس D=137.5 mm ٘ٛاس دسصٌیش ٔتشطَٛ             1,000 0.7 700                

ٚصٖ تمشیثی ساصٜ ٔظشفی  2.2 14,595           

ٚصٖ تمشیثی پاُ٘ ٚ ٔٛاد دسصٌیشی 27.6
الیٝ ٌزاسی خاسجی

ٚصٖ تمشیثی وُ ساختاس 29.8 Guardex ٔتشٔشتغ         350,000 1 350,000         

SN25 ػذد             1,500 15 22,500           

372,500         

دسصٌیشی ٚ پٛشش خاسجی

Power Elast ٔیّی ِیتش                967 100 96,667           

96,667          

798,100     

1396ٔشداد 

جٟت تؼییٗ ساختاس خاص، ٔشاٚسٜ تا واسشٙاساٖ ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ . آ٘اِیض فٛق تش اساس ساختاس پایٝ دیٛاس خاسجی اسائٝ شذٜ است

.ٔی ٌشدد

 ٚ ٘یض ٔشخظات Guardex، تا تٛجٝ تٝ پٛشش ٟ٘ایی سٚی دیٛاس Uو  Rwٔمادیش * 

.ػایك اِیاف ٔؼذ٘ی داخّی دیٛاس ٔتغییش ٔی تاشذ (سیاَ)جمع کـــــل : 

تٝ طَٛ  (تذٖٚ شىستٍی)ایٗ آ٘اِیض تش اساس تشآٚسد ٔظاِح دس یه دیٛاس ٔستمیٓ * 

. ٔتشٔشتغ ٔحاسثٝ ٌشدیذٜ است11 ٔتش تٝ ٔساحت 2/75 ٔتش ٚ استفاع 4

.لیٕت ػایك حشاستی ٚ پٛشش ٟ٘ایی ٕ٘ا دس ایٗ آ٘اِیض ِحاظ ٘شذٜ است

.دسطذ پشت ٔظاِح، تش ٔثٙای ٔتشاط ٚ ششایط پشٚطٜ ٔی تایست ٔحاسثٝ ٌشدد* 
ٝ تٙذی، ػٛاسع ٚ ٔاِیات *  .ٔحاسثٝ ٚ تٝ لیٕت الالْ اضافٝ ٔی ٌشدد (تش اساس لٛا٘یٗ جاسی ٔاِیاتی)ٞضیٙٝ تست
. ٔثٙای ٔحاسثٝ، اجشای ٔاستیه تا حذالُ ضخأت یه ٔیّیٕتش تٝ اصای ٞش ٔتشٔشتغ سطح واس ٔی تاشذ (1)
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جٟت ا٘تخاب چیذٔاٖ طحیح لشاسٌیشی الیٝ آب تٙذ ٚ تخاستٙذ دس ششایط الّیٕی * 

.ٔختّف وشٛس، ٔشاٚسٜ تا ٚاحذ پشتیثا٘ی فٙی ششوت وٙاف ایشاٖ تٛطیٝ ٔی ٌشدد

. سا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ شذٜ است60فاطّٝ استادٞا اص یىذیٍش * 

.ٔی تاشذ ( ػذد دس ٞش پاِت50) سا٘تیٕتش 240*120اتؼاد طفحات آوٛاپاُ٘ * 

Guardex Outdoor

(Exterior Wall) Guardexآوالیس مصالح یک مترمرتع دیًار خارجی 

شکل

 تش اساس استفاع ٚ تاس تاد ٔٛجٛد، Guardexجٟت ا٘تخاب صیشساصی دیٛاس خاسجی *

.تٛطیٝ ٔی شٛد تا ٚاحذ پشتیثا٘ی فٙی ششوت وٙاف ایشاٖ ٔشاٚسٜ فشٔاییذ

الیٝ ٌزاسی طشف خشه


