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  و سیستن های ساخت و ساز خشک کناف هصالح سنتی آنالیس و هقایسه قیوت

 

 

 

 

 

 3939 هاهشهریور 

 

 

 

 واحذ بازاریابی شرکت کناف ایراى
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 هقذهه و فرضیات

 93هاه  شهریورهای  قیوت خام هصالح ساختوانی براساس قیوت

 ریال 78,000                                                               کیلَیی(       50سیواى )پاکت  -1

 یالر 30¸000                         شوشِ گیری ٍ گچ ٍ خاک(         کیلَیی، جْت 40گچ )کیسِ  -2

 ریال 38¸000                      سفیذ کاری(                                کیلَیی،جْت 40گچ )کیسِ  -3

 ریال18¸000                                         کیلَیی(                         25خاک رس )کیسِ   -4

 ریال 160¸000                                        تي(                                         1هاسِ هالتی)  -5

 ریال 21¸000                                       کیلَگرم(                                     1)  10هیلگرد -6

 لریا 38¸000                                                            ( هتر رابیتس        0.5*2برگ )  -7

 ریال 33¸000                                                               کیلَگرم (            1هفتَل )   -8

 ریال 1¸700                                                              الکترٍد )یک شاخِ(                      -9

 ریال 3¸600                                                          ساًتی هتری               10سفال تیغِ  -10

 ریال 4¸800                                             ساًتیوتری                              15سفال تیغِ -11

 ریال 21¸1700                              وتری                                                 ساًتی15لیکا  -12

 ریال 180¸000                                                تي(                           1هاسِ طبیعی )  -13

 های جاری دستوسد اجرا و نیروی کاری بر اساس قیوت

 

 ریال 000/000/1                                                             دستوسد رٍزاًِ یک بٌای هاّر        -1

 ریال 000/550                                                             دستوسد رٍزاًِ یک کارگر سادُ      -2

 ریال    000/000/1                                                            دستوسد رٍزاًِ یک گچکار هاّر      -3

 ریال 000/000/1                                                           دستوسد رٍزاًِ یک جَشکار هاّر     -4

 ریال    000/800                                       دستوسد رٍزاًِ یک کارگر هاّر جْت ًصب رابیتس   -5

 ریال 000/000/1                                                دستوسد رٍزاًِ یک سیواًکار هاّر                -6
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  ًهتز هزتع دیَار سفالی یا لیکا هی چیٌذ. 03یک ًفز تٌای هاّز ٍ یک کارگز سادُ رٍساًِ تقزیثا 

  ًِهتز هزتع سفیذکاری  03خاک ، هتز هزتع گچ ٍ 03یک گچکار هاّز ٍ یک کارگز سادُ کوکی رٍسا

 اًجام هی دّذ.

  ًِهتز هزتع شوشِ گیزی اًجام هیذٌّذ. 58یک ًفز تٌای هاّز ٍ یک کارگز رٍسا 

  هتز هزتع سقف را هیلگزد گذاری هی  08یک ًفز جَشکار هاّز ٍ یک کارگز سادُ رٍساًِ تقزیثاً فضای

 کٌذ.

 هتز هزتع تزگ راتیتس تِ  83گز سادُ رٍساًِ یک ًفز کارگز فٌی هاّز جْت ًصة راتیتس ٍ یک ًفز کار

 هیلگزد ًصة هی کٌذ.

  ًِهتز هزتع آستز  03هتز هزتع سیواًکاری ٍ  58یک ًفز سیواًکار هاّز ٍ یک ًفز کارگز سادُ رٍسا

 سیواًکاری اًجام هی دٌّذ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 هسینه توام شذه یک هتر هربع دیوار داخلی سفالی 91 سانتی هتری

 سیواى هصرف هی شَد.-لیتر هالت هاسِ 11عذد سفال ٍ  19ساًتی هتری تقریباً  10*در یک هتر هربع دیَار 

  ساًتی هتر هی باشذ. 25×20×10ابعاد سفال 

 

 

 

 

 هقذار هورد استفاده واحذ هصالح هصرفی
قیوت 

 واحذ)ریال(
 قیوت کل)ریال(

 Pcs 18.5 3,600 66,600 ساًتی هتری 10سفال 

 lit 11 770 8,470 سیواىهالط هاسِ ٍ 

 Kg 24 750 18,000 گچ ٍ خاک( گچ)جْت

 Kg 24 720 17,280 گچ ٍ خاک( خاک رس)جْت

 Kg 13 950 12,350 گچ)سفیذکاری(

 122,700  جوع

 24,540   %(20ریس هصالح ) دٍر

 147,240  (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 85/2×(1,000,000+550,000); ریال m2   36,470 شوشِ گیری

 30/1×(1,000,000+550,000; ) ریال m2 51,666 سفال چیٌی

 20/2×(1,000,000+550,000; ) ریال m2  155,000 گچ ٍ خاک کاری

 30/2×(1,000,000+550,000; ) ریالm2       103,333 سفیذکاری)گچ(

 346,469    (2جوع)

 ریال  493,719    جوع کل
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 سانتی هتری 95سفالی  هسینه توام شذه یک هتر هربع دیوار خارجی

  سیواى هصرف هی -لیتر هالت هاسِ 19عذد سفال ٍ 19ساًتی هتری تقریباً  15*در یک هتر هربع دیَار

 ساًتی هتر هی باشذ. 15×25×20ابعاد سفال  شَد.

 قیوت کل)ریال( قیوت واحذ)ریال( هقذار هورد استفاده واحذ هصالح هصرفی

 Pcs 18.5 4,800 88,800 ساًتی هتری 15سفال 

 Lit 19 770 14,630 سیواى -هالت هاسِ

 Kg 12 750 9,000 گچ ٍ خاک( گچ)جْت

 Kg 12 720 8,640 گچ ٍ خاک( خاک رس)جْت

 Kg 7 950 6,650 گچ)سفیذکاری(

سیواى)الیِ خارجی شاهل آستر 

 ٍ سیواًکاری ًْایی(
Kg 12 1,560 720¸18 

 Kg 100 180 000¸18 سیواًکاری هاسِ هصرفی جْت

 164,440  جوع

 32,888   %(20دٍر ریس هصالح )

 197,328  (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 85/2×(1,000,0000+550,000)ریال ; m2   36,470 شوشِ گیری

 30/1×(1,000,000+550,000; )ریال  m2 51,666 سفال چیٌی

 20/1×(1,000,000+550,000; )ریال  m2 77,500 گچ ٍ خاک کاری

 30/1×(1,000,000+550,000; )ریال m2      51,666 سفیذکاری)گچ(

 20/1×(1,000,000+550,000; )ریال  m2 77,500 سیواى آستر

 15/1×(1,000,000+550,000; )ریال  m2 103,333 سیواًکاری ًْایی

 398,135    (2جوع)

 ریال 595,463    جوع کل
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 سانتی هتری 95لیکا هسینه توام شذه یک هتر هربع دیوار داخلی 

 سیواى هصرف هی شَد. -لیتر هالت هاسِ 7/15ساًتی هتری ٍ  15عذد لیکا  9*در یک هتر هربع تقریباً 

 

 

 

 

 قیوت کل)ریال( قیوت واحذ)ریال( هقذار هورد استفاده واحذ هصالح هصرفی

 pcs 9 21,700 195,300 ساًتی هتری 15لیکا 

 Lit 15.7 770 12,089 سیواى -هالت هاسِ

 Kg 24 750 18,000 گچ ٍ خاک(گچ)جْت 

 Kg 24 720 17,280 گچ ٍ خاک( خاک رس)جْت

 Kg 13 950 12,350 گچ)سفیذکاری(

 255,019  جوع

 51,003   %(20دٍر ریس هصالح )

 306,022  (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 85/2×(1,000,000+550,000);  ریالm2   36,470 شوشِ گیری

 30/1×(1,000,000+550,000; ) ریالm2 51,666 سفال چیٌی

 20/2×(1,000,000+550,000; ) ریالm2  155,000 گچ ٍ خاک کاری

 30/2×(1,000,000+550,000; ) ریالm2        103,333 سفیذکاری)گچ(

     346,469           (2جوع)

 ریال 656,499    جوع کل



 

7 
 

 3Dهسینه توام شذه یک هتر هربع دیوار خارجی 

 لیتر از ّر طرف( 30ساًتی هتر ضخاهت هالت هاسِ سیواى هصرف هی شَد. ) برابر  3D ،3*در ّر طرف یک دیَار 

 هی باشذ. Kg/m213* هقذار گچ هصرفی برای ٍجِ داخلی  

 قیوت کل )ریال( قیوت واحذ)ریال( هقذار هورد استفاده واحذ   هصالح هصرفی

 m2 1 190,000 190,000 8×8ساًتی ٍ هش فلسی  10پالستَفَم 

 kg 28 1,560 43,680 )الیِ داخلی ٍ خارج(سیواى 

 kg 115 180 20,700 () الیِ داخل ٍ خارجسیواًکاری جْت  هاسِ

 Kg 13 950 12,350 گچ هصرفی

 m2 1 21,000 21,000 هیلگرد ٍ هفتَل

 287,730    جوع

 28,773 دٍر ریس هصالح

 316,503   (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 m2 45,000 ًصب پالستَفَم ٍهش فلسی

 20/1 ×(550,000+1,000,000; ) ریالm2 77,500 گچکاری

30/1 ×(550,000+1,000,000; ) ریالm2 51,666 سفیذکاری  

m2 ( ;1,000,000+550,000)× 20/2 سیواًکاری)آستر( ریال155,000   

 15/1 ×(550,000+1,000,000; ) ریالm2 103,333 سیواًکاری)رٍیِ(

 ریال 432 ,499  1،99    (2جوع)

 749,116 ریال    جوع کل

 

 

 



 

8 
 

 سانتیوتر( 91ضخاهت)   3Dدیوار داخلی  2m9هسینه توام شذه 

 لیتر( 30هالت هاسِ سیواى استفادُ هی شَد)  cm 3داخلی،  3D*در ّر طرف دیَار 

  kg/m213*گچ هصرفی در ّر طرف دیَار برابر 

 قیوت کل )ریال( قیوت واحذ)ریال( هورد استفاده هقذار واحذ هصالح هصرفی

 m2 1 165,000 165,000 8×8ساًتی ٍ هش فلسی 8پالستَفَم 

 kg 21 1,560 32,760 سیواى هصرفی

 kg 100 180 18,000 هصرفی هاسِ

 Kg 26 950 24,700 گچ هصرفی

 m2 1 21,000 21,000 هیلگرد ٍهفتَل

 261,460    جوع  

 26,146 %(10هصالح)دٍر ریس 

 287,606   (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 Rls/m2                                    45,000  ًصب پالستَفَم ٍهش فلسی

 20/2×(550,000+1,000,000; ) ریال155,000  گچکاری

30/2×(550,000+1,000,000; ) ریال103,333  سفیذکاری  

20/2×(550,000+1,000,000; ) ریال155,000  سیواًکاری  

 ریال 458,333        (2جوع)

 745,939 ریال    جوع کل
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  (AACسانتی هتری )بلوک های  Silex 51هزینه توام شده یک هتر هربع دیوار خارجی با بلوک 

 شَد. کیلَگرم چسب هخصَص آى هصرف هی 3.8عذد بلَک ٍ  6.6ساًتی هتری تقریباً  15یک هتر هربع دیَار در 

 واحذ هصالح هصرفی
هقذار هورد 

 استفاده

قیوت 

 واحذ)ریال(

قیوت  

 کل)ریال(

 Pcs 6.6 35,000 231,000 ساًتی هتری Silex 15بلَک 

 Kg 3.8 8,500 32,300 چسب هخصَص

 Kg 7 950 6,650 گچ)سفیذکاری(

سیواى)الیِ خارجی شاهل آستر ٍ 

 سیواًکاری ًْایی(
Kg 12 1,560 720¸18 

 Kg 100 180 000¸18 سیواًکاری هاسِ هصرفی جْت

 306¸670  جوع

 30¸667   %(10دٍر ریس هصالح )

 337¸337  (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 85/2×(1,000,000+550,000ریال ; ) m2 36,470 شوشِ گیری

 30/1×(1,000,000+550,000ریال ; ) m2   51,666 بلَک چیٌی

 30/1×(1,000,000+550,000ریال ; ) m2 51,666 سفیذکاری)گچ(

 20/1×(1,000,000+550,000ریال ; ) m2  77,500 سیواى آستر

 15/1×(1,000,000+550,000ریال ; ) m2  103,333 سیواًکاری ًْایی

 320¸635    (2جوع)

 ریال657,976    جوع کل
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 هسینه توام شذه یک هتر هربع سقف گچ و رابیتس

 

هتر، تقریباً   0.5هتر ٍ ارتفاع آٍیس گیری  0.75*در یک هتر هربع سقف گچ ٍ رابیتس با فرض فاصلِ آٍیسگیری 

گرم هفتَل  150گرم هی باشذ(، یک شاخِ الکترٍد،  617هیلی هتر،  10)یک هتر هیلگرد 10هتر هیلگرد تر 5

 . کیلَ گرم گچ استفادُ هی شَد 24هترهربع برگ رابیتس ٍ 1آٍیس،

 قیوت کل)ریال( قیوت واحذ)ریال( هقذار هورد استفاده واحذ هصالح هصرفی

 Kg 3.08 21,000 64,680 10هیلگرد 

 Kg 24 750 18,000 گچ

 Kg 2 950 1,900 گچ سفیذ کاری

 Psc 1 1,700 1,700 الکترٍد

 Kg 0.15 33,000 4,950 سین هفتَل

 m2 1 44,000 44,000 رابیتس

     

 135,230  جوع

 27,046   %(20دٍر ریس هصالح )

 162,276  (1جوع)

     اجرا و دستوسد

 25/1×(550,000+1,000,000; )ریال 62,000    یک کارگر سادُ جَشکار ٍ

 10/1×(550,000+1,000,000; )ریال 155,000    گچ کاری ٍ سفیذکاری

 50/1×(800,000+1,000,000; )ریال  36,000    رابیتس کار ٍ یک کارگر سادُ

   

 253,000    (2جوع)

 ریال 495,676                 جوع کل                                                                                           
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 هقایسه قیوتی سیستن های کناف و هصالح سنتی

 9393هاه  شهریور

 

 جمع )لایر( دستمزد قیمت مصالح سقف کاذب

 349611 135,000 206600 )آٍیس ًاًیَس(D112 a کٌاف   

 495,676 253,000 162,276 رابیتس

    

 جوع )ریال( عایق پشن هعدنی دستوزد قیوت هصالح انواع دیوار 

+ عایق پشن هعذًی   W111 (9.5 cm) 325800 165,000 918,311 599911 

 W112 (12 cm) 519900 190,000 918,311 898611+ عایق پشن هعذًی 

 cm 147,240 346,469 - 493,719 10بلَک سفالی 

 cm 306,022 635¸320   - 666,657 15لیکا 

 cm 287,606 458,333 - 745,939 10 داخلی تری دی ٍال

 

 ٌِیّش احتساب تذٍى % پزت 53ٍتا احتساب  کٌاف سقف ٍ َارید یستوْایس جْت شذُ ارائِ یّا وتیق 

 .است شذُ هحاسثِاعن اس )هصالح ٍ دستوشد(  یکار کیهاست

 ذُیگزد هحاسثِ کشَر هختلف ًقاط در دستوشد يیاًگیه صَرت تِ کٌاف یستوْایس دستوشد یّا وتیق 

 .است

 03تا ضخاهت  ،قیوت ّای عایق پشن هعذًی تز اساس آخزیي لیست قیوت شزکت ّای هعتثز پشن سٌگ 

 .هی تاشذ kg/m363ٍ چگالی  هیلیوتز
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 هشخصِ ّای فٌی با تَجِ بِ ًَع دیَار:

 Kgوزى تقریبی  Uشاخص هذایت حرارت  RW شاخص عایق صوت انواع دیوار 

+ عایق پشن هعذًی   W111 (9.5 cm) 42 dB 0.65 W/m²k 26 Kg/m² 

 W112 (12 cm) 50 dB 0.61 W/m²k 47 kg/m²+ عایق پشن هعذًی 

 cm 43 dB 2.2 W/m²k 130.5 kg/m² 10بلَک سفالی 
 cm 43 dB 0.86 W/m²k 131.27 kg/m² 15لیکا 

 cm 46 dB 0.62 W/m²k 210.5 kg/m² 10 داخلی تری دی ٍال
 

کوتز هصالح، هٌجز تِ کاّش تار هزدُ ساختواى ٍ تقلیل ّشیٌِ کلی اسکلت ٍ فَ ًذاسیَى ٍ  ٍسى -

 عولکزد هٌاسة در ٌّگام سلشلِ هی تاشذ.

تز، ًشاًگز هقاٍهت تاالتز هصالح در تزاتز اًتقال حزارات داخل ساختواى تِ خارج ٍ شاخص ّذایت پاییي  -

 تالعکس هی تاشذ.

شاخص عایق صَت تاالتز، ًشاًگز هقاٍهت تاالتز هصالح در تزاتز اًتقال صَت اس داخل تِ خارج ٍ تالعکس  -

 هی تاشذ.

 

 

 

 


