
تفصيل ورقة الاقتباس
مشروع حاوية معيارية مجمعة 6000 مم * 2400 مم * 2896 مم
.لا اسم وصف بحجم الكمية وحدة



一 العنصر الأساسي 14 جلس

1 سقف

لوحة مشبك من الصلب
الملون مم 0.5

14 عزل الصوف الزجاجيجلس
عارضة الصلب المجلفن
سقف معدني أبيض مم 0.3

2 أرضية

أرضيات الفينيل الجلدية ملم 1.6

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

3 عمود glavanized العمود الصلب L2580 ملم 56 الكمبيوتر

4 أنبوب التصريف مواسير تصريف المطر الأنابيب
البلاستيكية البيضاء 56 الكمبيوتر

二زيادة
بند

5 لوحة الجدار 75mm لوحة شطيرة
Glasswool 445.2 ㎡

6 سقف 75mm لوحة شطيرة
Glasswool 115.6 م

7 زخرفة الجدار
الخارجي لوح معلق 285.6 ㎡

8 بلاط السقف لوح الأسفلت 140.5 ㎡
9 التزيين WPC 81.6 ㎡
10 الدرابزين 12 ㎡
11 سلم 1 جلس

12 نافذة او شباك نافذة من سبائك
الألومنيوم 68.24 ㎡

13 باب
باب فولاذي أبيض مم * 2000 مم 800 7 جلس
سبيكة المنيوم باب 23.76 ㎡

14 نظام كهربائي

تغيير إلى المعيار
المحلي 14 جلس

LED ضوء 18 الكمبيوتر
مفتاح كهربائي 18 الكمبيوتر
قابس كهرباء 25 الكمبيوتر

15 نظام مائي أنابيب المياه مدخل
ومخرج 31.2 ㎡



16 تجميع الملحقات

PVC التفاف غطاء 14 جلس
الإتصال قفل اتصال الوحدة 44 جلس

تغطية صب

غطاء الوحدة النمطية
وجزء اتصال العمود 114.3 م

وحدة أرضية اتصال
partcovering 129.6 م

شريط الختم
تعبئة الشريط
المطاطي بين جزء
توصيل الوحدة

291.6 م

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

51.6 م

17 (المرافق (خيار

دش 2 جلس
الحمام 2 جلس
حوض 2 جلس
السرير جلس
الطاولة جلس
خزانة الثياب جلس

(المبلغ الإجمالي (التركيب الأساسي الضروري

18 التكلفة
الداخلية

40HC تحميل
الحاويات 3 جهاز كمبيوتر

شخصى

20GP تحميل الحاويات 0 جهاز كمبيوتر
شخصى

19 تكلفة تحميل
العمال حاوية 40 قدم / 20 قدم 3 جهاز كمبيوتر

شخصى
- (EXW المبلغ الإجمالي (سعر


