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130000عدد(بدون نصب فلنج)نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند 17500۶۱متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۱/۵ تا ۲×۱اجرت کابل کشی از مقطع ۱

۲  ۹۰,۰۰۰عددنصب بلندگوی روکار و توکار19500۶۲متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۲/۵ تا ۲×۲/۵اجرت کابل کشی از مقطع 

۱۵۰,۰۰۰هر کنتورنصب سربندی تابلو کنتوری۲۴,۰۰۰۶۳متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۴ تا ۲×۴اجرت کابل کشی از مقطع ۳

۴۵,۰۰۰عددنصب سربندی المپ و سرپیچ۲۷,۰۰۰۶۴متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۶ تا ۲×۶اجرت کابل کشی از مقطع ۴

۸۰,۰۰۰عددنصب و سربندی کلید وپريز توکار۳۵,۰۰۰۶۵متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۱۰ تا ۲×۱۰اجرت کابل کشی از مقطع ۵

۶  ۱۵۰,۰۰۰عددنصب و سربندی کلید وپريز روکار۳۹,۵۰۰۶۶متر طول میلیمتر داخل لوله يا سینی۵×۱۶ تا ۲×۱۶اجرت کابل کشی از مقطع 

۷  ۲۵,۰۰۰عددباز وبسته کردن درب کلید پريز برای نقاشی۴۵,۰۰۰۶۷متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۴×۲۵اجرت کابل کشی مقطع 

۴۲,۰۰۰هر زوج(پیچی و لحیمی)سربندی جعبه تلفن۴۱,۰۰۰۶۸متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی4×16+35اجرت کابل کشی مقطع ۸

۴۵,۰۰۰عددقوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پريز۴۵,۰۰۰۶۹متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی4×25+16اجرت کابل کشی مقطع ۹

۲۹۵,۰۰۰عدد سانتی متر و راه اندازی بدون تخريب۵۰×۵۰نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسايز۶۲,۰۰۰۷۰متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۳×35+16اجرت کابل کشی مقطع ۱۰

۲۹۵,۰۰۰عدد متر و راه اندازی بدون تخريب۱×۱نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسايز۸۷,۰۰۰۷۱متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۳×50+25اجرت کابل کشی مقطع ۱۱

۴۰۰,۰۰۰عدد متر و راه اندازی بدون تخريب۱/۵×۱/۵نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیم های توکار تاسايز۱۱۰,۰۰۰۷۲متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۳×70+35اجرت کابل کشی مقطع ۱۲

۴۰۰,۰۰۰عدد ساتی متر۵۰×۵۰نصب تابلوهای تا سايز ۱۸۰,۰۰۰۷۳متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۳×95+150اجرت کابل کشی مقطع ۱۳

۶۰۰,۰۰۰عدد متر۱×۱نصب تابلوهای تا سايز ۲۲۰,۰۰۰۷۴متر طول میلیمتر با ارت داخل لوله يا سینی۳×120+185اجرت کابل کشی مقطع ۱۴

۷۵۰,۰۰۰عدد متر۱/۵×۱/۵نصب تابلوهای تا سايز ۷۵متر طول۱۵

۳۵۰,۰۰۰عدد فیدره۱۲ رديفه ۱نصب جعبه تابلو ۳۳,۰۰۰۷۶متر طول۱۳-۱۶-۲۱لوله فالکسی بل سايز ۱۶

۴۲۰,۰۰۰عدد فیدره۲۴ رديفه ۱نصب جعبه تابلو ۸۰,۰۰۰۷۷متر طولPG ۱۳٫۵لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۱۷

۵۵۰,۰۰۰عدد فیدره۳۶ رديفه ۱نصب جعبه تابلو ۸۵,۰۰۰۷۸متر طولPG ۱۶لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۱۸

۴۲۰,۰۰۰عددنصب جعبه کف خواب۹۵,۰۰۰۷۹متر طولPG ۲۱لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۱۹

۳۵۰,۰۰۰هر قطعهنصب آيفون صوتی۹۹,۰۰۰۸۰متر طولPG ۲۹لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۲۰

۵۵۰,۰۰۰هر قطعهنصب آيفون تصويری۱۱۰,۰۰۰۸۱متر طولPG ۳۶لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۲۱

۱,۰۰۰,۰۰۰عددنصب فن سانتريفیوژ اگزاست فوم۱۳۰,۰۰۰۸۲متر طولPG ۴۲لوله کشی روکار با لوله فوالدی گالوانیزه ۲۲

۲۳  ۳۹۵,۰۰۰عددنصب چراغ الينی هر متر روکار و تو کار بدون برش۲۹,۰۰۰۸۳متر طول بدون حرارت۲۰لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده 

۲۴  ۱۹۰,۰۰۰عدد سانتی متر۴۰ تا ۱۰نصب لوستر ال ای دی با مونتاژ از ۳۰,۵۰۰۸۴متر طول بدون حرارت۲۵لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده 

۲۵  ۳۲۰,۰۰۰عدد سانتی متر۹۰ تا ۵۰نصب لوستر ال ای دی با مونتاژ از ۴۴,۰۰۰۸۵متر طول بدون حرارت۳۲لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده 

۲۶  ۷۰,۰۰۰متر طول۱٫۲٫۳نصب ريسه شلنگی همراه با چسب ۵۰,۰۰۰۸۶متر طول بدون حرارت۴۰لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده 

۲۰۰,۰۰۰عدد(بدون لوله کشی و کابل کشی)نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور29000۸۷متر طول با حرارت۲۰لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۲۷

۱۴۹,۰۰۰عددنصب و سربندی پريز شبکه30500۸۸متر طول با حرارت۲۵لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۲۸

۸۰,۰۰۰عددنصب راد سقفی با سوراخکاری۴۴,۰۰۰۸۹متر طول با حرارت۳۲لوله کشی توکار با لوله پی وی سی با زانو آماده ۲۹

۱۲۰,۰۰۰متر طول متر۱۰ سانتی متر تا ۱۰ چنل از Uنصب ۵۰,۰۰۰۹۰متر طول بدون حرارت۵۰لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی با زانو آماده ۳۰

۳۱   ۲۵,۰۰۰عددنصب بست يک طرفه و فلکسی بل با پیچ و رولپالک۹۹,۰۰۰۹۱متر طول جهت کابل برق۶۳لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین 
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۳۲   ۶,۰۰۰متر طول میلی متر مربع۱/۵سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۱۳۰,۰۰۰۹۲متر طول جهت کابل برق۹۰لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین 

۳۳   ۶,۰۰۰متر طول میلی متر مربع۲/۵سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۱۵۰,۰۰۰۹۳متر طول جهت کابل برق۱۱۰لوله کشی توکار با لوله سرد پی وی سی سخت سنگین 

۶,۵۰۰متر طول میلی متر مربع۴سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۳۵,۰۰۰۹۴متر طوللوله کشی با لوله خرطومی نسوز۳۴

۷,۰۰۰متر طول میلی متر مربع۶سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۷۰,۰۰۰۹۵عددنصب کلند بر روی موتورها و سینی کابل۳۵

۷,۹۰۰متر طول میلی متر مربع۱۰سیم کشی مسی افشان با روکش به مقطع ۸۵,۰۰۰۹۶متر طول سانتی متر۳داکت کشی روکار تا حداکثر عرض ۳۶

۹,۵۰۰متر طولکابل تلفن تا چهارزوجی داخل لوله يا سینی کابل۱۱۰,۰۰۰۹۷متر طول سانتی متر۶داکت کشی روکار تا حداکثر عرض ۳۷

۳۰۰متر طول زوج۶به ازای هر زوج اضافه تر از ۱۹۰,۰۰۰۹۸متر طولنصب تراکینک۳۸

۱۶,۰۰۰متر طولکابل سی ای تی و کواکسیال و آر جی و کابل صوت۵۰,۰۰۰۹۹عددنصب زاويه تراکینک۳۹

۵۰,۰۰۰متر طولکابل کشی فیبر نوری۸۰,۰۰۰۱۰۰عددراه اندازی مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها۴۰

۳۰,۰۰۰متر طول۱×35سیم ارت تا مقطع ۱۵۰,۰۰۰۱۰۱عددراه اندازی نشت جريان تک فاز در کلیه تابلوها۴۱

۴۰,۰۰۰متر طول۱×50سیم ارت تا مقطع ۲۵۰,۰۰۰۱۰۲عدد آمپر سه فاز يا نشت جريان در کلیه تابلوها۳۲راه اندازی مینیاتوری کنتاکتور و رله شیشه ای تا ۴۲

۶۰,۰۰۰متر طول۱×۷۰سیم ارت تا مقطع ۳۰۰,۰۰۰۱۰۳عدد کیلو وات5سربندی موتور تک فاز تا ۴۳

۷۵,۰۰۰متر طول۱×۹۵سیم ارت تا مقطع ۶۰۰,۰۰۰۱۰۴عدد کیلو وات5سربندی موتور سه فاز تا ۴۴

۱۸,۰۰۰,۰۰۰عدد50راه اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوشکاری با کابل ۳۰۰,۰۰۰۱۰۵عددنصب ترموستات۴۵

۲۳,۰۰۰,۰۰۰عددراه اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوشکاری۳۵۰,۰۰۰۱۰۶عددسربندی فن کويل۴۶

۷۰,۰۰۰متر طول سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورت۲۰هزينه نصب لدر يا سینی کابل تا عرض ۳۹۰,۰۰۰۱۰۷عدد(نصب در پانل های سقفی سقف دامپايا مشابه آن حداکثر با چهار عدد المپ)چراغ فلورسنت سقفی چهارگوش توکار ۴۷

۸۰,۰۰۰متر طول سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورت۳۰هزينه نصب لدر يا سینی کابل تا عرض ۶۰۰,۰۰۰۱۰۸عدد(حداکثر با چهارعدد)چراغ فلورسنت سقفی چهارگوش روکار ۴۸

عددمتر۳کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع ۴۹
برابر قیمت در 

 متر3ارتفاعکمتر از 
۹۰,۰۰۰متر طول سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورت۴۰هزينه نصب لدر يا سینی کابل تا عرض ۱۰۹

۹۹,۰۰۰متر طول سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورت۵۰هزينه نصب لدر يا سینی کابل تا عرض ۱۱۰افزايش قیمت پايه %50عدد متر۶ تا ۳کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ۵۰

۱۱۰,۰۰۰متر طول سانتی متر بدون جوشکاری و ساپورت۶۰هزينه نصب لدر يا سینی کابل تا عرض ۱۳۰,۰۰۰۱۱۱عدد بدون سیم کشی و لوله کشی۹۰نصب چراغ هالوژن توکار تا سايز ۵۱

۵۲  ۱۵۰,۰۰۰عدد50پرس کردن کابل شو موف تا ۴۹۰,۰۰۰۱۱۲عدد۹۰نصب چراغ دفنی همراه با واترپروف کردن تا سايز 

۲۵۰,۰۰۰عدد300 تا 50پرس کردن کابل شو موفاز ۴۹۰,۰۰۰۱۱۳عددچراغ استخری همره با واترپروف کردن۵۳

۷۵,۰۰۰عددMDFهزينه زدن گردبر بر روی کناف و ۶۰۰,۰۰۰۱۱۴عدد سانتی متر۵۰×۵۰نصب هواکش بزرگ تا سايز ۵۴

۷۵,۰۰۰عدد بدون تخريب۹۰هزينه نصب فريم سیلندری تا سايز ۱۰۰,۰۰۰۱۱۵هرشاخه(هر شعله  )نصب چراغ آويز و لوستر بدون مونتاژ ۵۵

۹۵,۰۰۰عدد بدون تخريب90هزينه نصب فريم سیلندری باالتر از سايز۵۰۰,۰۰۰۱۱۶عددنصب چشم الکترونیکی روکار و تو کار با تنظیم۵۶

)نصب شلنگی  ۵۷ ۵۰,۰۰۰عدد متر1نصب زنجیر جهت لوستر تا ۹۰,۰۰۰۱۱۷مترLED ( ولت۲۲۰

۳۰۰,۰۰۰عددنصب قالب جهت لوستر۱۵۰,۰۰۰۱۱۸مترRGB ولت و ۱۲نصب ريسه ۵۸

۵۰۰,۰۰۰عددنصب ريل سقفی برای ساپورت لوله ها۲۵۰,۰۰۰۱۱۹شاخه ولت شاخه ايی همراه با فرم اصلی يک متری۲۲۰ الی ۱۲نصب اس ام دی ۵۹

30000عددنصب بست سقفی چنگکی۱۷۰,۰۰۰۱۲۰عدد ولت۱۲نصب ترانس و درايور ۶۰

%40نصب عددبازکردن کلیه نصبیات جهت تعويض يا تعمیر۱۲۱
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