




تفصيل ورقة الاقتباس
مشروع حاوية مشتركة
.لا اسم وصف بحجم الكمية وحدة
一 العنصر الأساسي
حاوية حزمة مسطحة
فارغة قياسية

مم من الصلب المجلفن 2.2
RAL9016 ، لون الإطار

مم * 2435 مم * 2896 6055
مم 6 جلس

تتضمن حاوية الحزمة القياسية الفارغة أدناه

1 سقف

لون مشبك الصلب لوحة مم 0.5

1

جلس
عزل الصوف الزجاجي جلس
عارضة الصلب المجلفن جلس
سقف معدني أبيض مم 0.3 جلس

2 أرضية

أرضيات الفينيل الجلدية ملم 1.6

1

جلس
لوح ألياف الأسمنت ملم 1.8 جلس
PE فيلم العزل
عارضة الصلب المجلفن جلس

3 عمود glavanized العمود الصلب L2580 ملم 4 الكمبيوتر

4 حائط 75mm لوحة شطيرة
Glasswool W1150 * H2600mm 14 الكمبيوتر

5 نافذة او شباك PVC نافذة انزلاق
مم * 1200 مم，أبيض مع 950
شاشة、سياج ، زجاج مزدوج 5
5 + 9 +

2 جلس

6 باب باب فولاذي أبيض مم * 2025 مم 850 1 جلس

7 نظام كهربائي

صندوق التوزيع فولت ， 50 هرتز ، 3 220
أقطاب ، 32 أمبير 1 الكمبيوتر

قابس ومقبس صناعي واط 18 1 الكمبيوتر
LED ضوء 16A 3 ثقوب 2 الكمبيوتر
（AC）قابس كهرباء 10A 5 ثقوب 1 الكمبيوتر
（قابس كهرباء（حائط 2 الكمبيوتر
مفتاح كهربائي 1 الكمبيوتر

8 أنبوب
التصريف الأنابيب البلاستيكية مواسير تصريف المطر

البيضاء 4 الكمبيوتر

9 PVC تفليش PVC وامض غطاء

العمود 2530 ، أبيض

1 جلس
أرضية 5900/2280 ، أبيض
سقف 5900/2280 أبيض
زاوية ثلاثية الأبعاد

二 زيادة بند

10 تغيير نظام
Elextric تغيير إلى المحلية اساسي 6 جلس

11 الديكور
الخارجي 187.2 ㎡

12 التزيين 28.8 ㎡
13 سلم 1 جلس

14 نافذة الباب باب ونافذة زجاجية من
سبائك الألومنيوم 43.398 ㎡



15 درابزين درابزين الشرفة 20.16 ㎡

16 حمام مرافق

دش 2 جلس
الحمام 2 جلس
حوض 2 جلس
حوض الاستحمام 0 جلس
أنابيب المياه 6 ㎡

17 مستلزمات

الإتصال قفل اتصال الوحدة 22 جلس

تغطية صب

غطاء الوحدة النمطية وجزء
اتصال العمود 19.3 م

وحدة أرضية اتصال
partcovering 9.7 م

شريط الختم تعبئة الشريط المطاطي بين
جزء توصيل الوحدة 21.7 م

شريط لاصق ذاتي
شريط لاصق ذاتي مضاد
للماء بين جزء توصيل
الوحدة

9.7 م

三 الخصم بند

18 باب باب حديد مم * 2025 مم 845 6 أجهزة
الكمبيوتر

19 نافذة او شباك UPVC نافذة انزلاق
1120mm * 1100mm ، أبيض
، مع شاشة ، سياج ، 5 + 9 +
5 زجاج مزدوج

12 أجهزة
الكمبيوتر

20 لوجة 10 جهاز كمبيوتر
شخصى


