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دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهای ساخت 

و ساز خشک

:در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد

تنظیم گردیده است این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ- 



1399اردیبهشت 1399/02/09 :تاریخ آخرین بروز رسانی

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

646,200         698,200        963,800              1,024,800    

694,200         762,300        1,020,800             1,088,900    

751,900         784,200        1,078,500            1,110,800      

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

1,240,100        1,362,000      1,261,700            1,383,700   

1,354,100      1,490,200      1,375,800           1,511,900     

1,469,400      1,534,100      1,491,100             1,555,700   

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

W611 198,600         W623 427,200              

ساختار جزییات آویز (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

575,000         506,600               

558,300        487,400              

ساختار جزییات پانل (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جزییات تایل (ریال)قیمت کل 

1,241,600       Click 468,200              

1,189,600       
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         89,800 2 179,600       

U50سازه رانر  متر طول         68,600 0.9 61,740         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

265,100        

اتصاالت
میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.6 9,120           

15*4نوار عایق پشت چسبدار  17,800          

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد              900 20 18,000         

316,000         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.65 14,528         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.9 47,278        

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

646,200        

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 8/8 متر به مساحت 2/2 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

1

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (7.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       112,100 2 224,200       

UW50سازه رانر  متر طول         92,000 0.7 64,400         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

312,360       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940          

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد             900 24 21,600         

319,600        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.65 14,527.50    

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 47,278        

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

698,200    

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

1399اردیبهشت

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       113,100 2 226,200       

U70سازه رانر  متر طول        83,500 0.7 58,450        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 2.4 23,760         

308,410       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد        12,400 0.7 8,680          

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940         

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد             900 24 21,600         

319,600        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 0.65 14,528        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 47,278        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

694,200    

W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

3

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       137,500 2 275,000       

UW75سازه رانر  متر طول       111,000 0.7 77,700         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

376,460      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940          

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد             900 24 21,600         

319,600        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.65 14,528         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.5 47,278        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

762,300    

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1399اردیبهشت

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

4

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       135,100 2 270,200       

U100سازه رانر  متر طول       103,000 0.7 72,100         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

366,060       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد             900 24 21,600         

319,600        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.65 14,528         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.6 47,278        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

751,900    

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

5

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       142,300 2 284,600       

UW100سازه رانر  متر طول       128,600 0.7 90,020        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 2.4 23,760         

398,380      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد        12,400 0.7 8,680          

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 2 298,000       

TN25 عدد             900 24 21,600         

319,600        

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 0.65 14,528        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.7 47,278        

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

784,200   

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1399اردیبهشت

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         89,800 2 179,600       

U50سازه رانر  متر طول         68,600 0.7 48,020         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

251,380       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

18,940         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 633,920      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 59,570        

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

963,800     

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

. مترمربع محاسبه گردیده است11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4طول 
(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

.برای عایق الیاف معدنی می باشد 40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       112,100 2 224,200       

UW50سازه رانر  متر طول         92,000 0.7 64,400         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

312,360       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

18,940         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 633,920      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 59,570         

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

1,024,800 

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

. در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه  *

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

13998اردیبهشت

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       113,100 2 226,200       

U70سازه رانر  متر طول         83,500 0.7 58,450         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

308,410       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
18,940         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد              900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.6 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

1,020,800         

W112 (12cm)

(NFاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       137,500 2 275,000       

UW75سازه رانر  متر طول       111,000 0.7 77,700         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

376,460      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد              900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=130 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

1,088,900 

W112 (12cm)

(DINاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       135,100 2 270,200       

U100سازه رانر  متر طول       103,000 0.7 72,100        

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 2.4 23,760         

366,060       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد        12,400 0.7 8,680          

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800        

TN35 عدد          1,130 24 27,120        

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.0 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

1,078,500   

W112 (15cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       142,300 2 284,600       

UW100سازه رانر  متر طول       128,600 0.7 90,020         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.4 23,760         

398,380     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.8 10,260         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,940         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد              900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

1,110,800      

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  80mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول         89,800 4 359,200       

U50سازه رانر  متر طول         68,600 1.4 96,040         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 5.4 53,460         

508,700       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد              900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 633,920      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.6 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 59,570         

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

1,240,100     

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       112,100 4 448,400       

UW50سازه رانر  متر طول         92,000 1.4 128,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 5.4 53,460         

630,660       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 633,920      

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.2 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 59,570        

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

1,362,000      

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1399اردیبهشت

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد
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بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       113,100 4 452,400       

U70سازه رانر  متر طول         83,500 1.4 116,900       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 5.4 53,460         

622,760      

اتصاالت
میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد              900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

1,354,100    

برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

139915اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W115 (19.5cm)

(NFاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       137,500 4 550,000       

UW75سازه رانر  متر طول       111,000 1.4 155,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 5.4 53,460         

758,860      

اتصاالت
میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 3.6 20,520        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800        

TN35 عدد          1,130 24 27,120        

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.8 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

1,490,200     

W115 (19.5cm)

(DINاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  60mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       135,100 4 540,400       

U100سازه رانر  متر طول       103,000 1.4 144,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 5.4 53,460         

738,060       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 3.6 20,520        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800        

TN35 عدد          1,130 24 27,120        

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

1,469,400    

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  80mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       142,300 4 569,200       

UW100سازه رانر  متر طول       128,600 1.4 180,040       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 5.4 53,460         

802,700        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4 596,000       

TN25 عدد             900 12 10,800         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

633,920      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.3 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

1,534,100        

برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.می باشد

18 1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول        89,800 4 359,200       

U50سازه رانر  متر طول        68,600 1.4 96,040         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         9,900 4.9 48,510        

503,750       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         5,700 3.6 20,520        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد            900 25 22,500        

TN35 عدد         1,130 24 27,120        

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,261,700       

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول      112,100 4 448,400       

UW50سازه رانر  متر طول        92,000 1.4 128,800       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 4.9 48,510         

625,710       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد             900 25 22,500         

TN35 عدد          1,130 24 27,120         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.0 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,383,700     

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

20 1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       113,100 4 452,400       

U70سازه رانر  متر طول         83,500 1.4 116,900       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 4.9 48,510         

617,810       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد              900 25 22,500         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,375,800   

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول      137,500 4 550,000      

UW75سازه رانر  متر طول      111,000 1.4 155,400      

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 4.9 48,510        

753,910      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 3.6 20,520        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880       
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد             900 25 22,500        

TN35 عدد          1,130 24 27,120        

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.6 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,511,900      

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

22 1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       135,100 4 540,400       

U100سازه رانر  متر طول       103,000 1.4 144,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 4.9 48,510         

733,110       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد              900 25 22,500         

TN35 عدد           1,130 24 27,120         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 1 27,350         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول           3,600 1.5 5,400           

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.9 59,570        

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,491,100     

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       142,300 4 569,200       

UW100سازه رانر  متر طول       128,600 1.4 180,040       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول          9,900 4.9 48,510        

797,750      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد        12,400 1.4 17,360         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 3.6 20,520        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,880        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 4.1 610,900       

TN25 عدد             900 25 22,500        

TN35 عدد          1,130 24 27,120        

فضای تاسیساتی X= 70 mm 660,520       

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 1.2 26,820         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 1 27,350        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          3,600 1.5 5,400          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 37.0 59,570         

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

1,555,700    

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

24 1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 1 149,000       

پرل فیکس کناف 

ایران
کیلوگرم           7,250 3.5 25,375         

174,375      

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 0.5 13,675         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.3 نوار درزگیر مترطول           3,600 0.75 2,700           

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 24,198         

198,600    

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت U و Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

W611 (Lining)

W611آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی بدون سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

F47سازه  متر طول         68,500 2 137,000       

L25سازه  متر طول         35,700 0.7 24,990         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد           6,700 2.9 19,430         

LN9 عدد             840 5.8 4,872           

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول           9,900 2.8 27,720         

214,012        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
عدد         12,400 0.7 8,680           

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 3.6 20,520         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  29,200          

30*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 1 149,000       

TN25 عدد             900 12 10,800         

159,800        

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823           

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 0.5 13,675         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 9.3 نوار درزگیر مترطول           3,600 0.75 2,700           

24,198         

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *        427,200

1399اردیبهشت

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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W623 (Lining)

W623آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه 

دیوار پوششی با سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول         68,500 3.4 232,900       

L25سازه  متر طول         35,700 0.8 28,560         

F47اتصال کامل  عدد           6,000 2.6 15,600         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد           6,700 1.9 12,730         

F47بست اتصال طولی  عدد          5,100 0.7 3,570          

UH36پروفیل  متر طول         51,700 0.76 39,292         

HT90اتصال سقفی  عدد          3,000 1.9 5,700          

نوار ترن فیکس متر          5,900 0.8 4,720          

LN9 عدد             840 12 10,080         

353,152      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1.9 23,560         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.5 8,550          

32,110          

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 1 149,000       

TN25 عدد             900 17 15,300         

164,300        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823          

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 0.5 13,675         

نوار درزگیر مترطول           3,600 1.1 3,960           

25,458        

575,000     

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصاالت

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

8.3

10.4

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

139927اردیبهشت

D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

شکل

D112 (A)

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه 

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

زیرسازی

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5ابعاد 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول        68,500 3.4 232,900      

L25سازه  متر طول        35,700 0.8 28,560        

F47اتصال کامل  عدد          6,000 2.6 15,600        

F47بست اتصال طولی  عدد          5,100 0.7 3,570          

*آویز نانیوس  عدد        25,200 1.9 47,880        

نوار ترن فیکس متر          5,900 0.8 4,720          

LN9 عدد             840 3.8 3,192          

336,422      

اتصاالت

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد        12,400 1.9 23,560        

F47رکاب  9,200      1 پیچ رولپالگ      9,200
m6*60mm

عدد          5,700 1.5 8,550          

 40آویز 

سانتیمتری
14,200    1 14,200    32,110          

پین نانیوس 1,800      1 الیه گذاری      1,800

جمع 25,200     RG 12.5 مترمربع      149,000 1 149,000      

TN25 عدد             900 17 15,300        

164,300        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم        22,350 0.35 7,823          

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم        27,350 0.5 13,675        

نوار درزگیر مترطول          3,600 1.1 3,960          

25,458        

558,300   

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

زیرسازی

D112 (A) D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

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

(آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

1399اردیبهشت

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

1.9

8.3

10.1

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول         68,500 2.2 150,700       

L25سازه  متر طول         35,700 0.8 28,560         

U50سازه رانر  متر طول         68,600 1.08 74,088         

HT90اتصال سقفی  عدد           3,000 2.7 8,100           

نوار ترن فیکس متر           5,900 0.8 4,720           

LN9 عدد             840 11 9,240           

275,408      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 2.7 33,480         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد           5,700 1.4 7,980           

41,460          

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       149,000 1 149,000       

TN25 عدد             900 17 15,300         

164,300        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823           

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 0.5 13,675         

نوار درزگیر مترطول           3,600 1.1 3,960           

25,458        

506,600    

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر110فاصله آویزها - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 4*6به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

1.6

8.3

9.9

29 1399اردیبهشت

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

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

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه  شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول         68,500 2.2 150,700       

L25سازه  متر طول         35,700 0.8 28,560         

*آویز نانیوس  عدد         25,200 2.7 68,040         

نوار ترن فیکس متر          5,900 0.8 4,720          

LN9 عدد             840 5 4,200          

256,220       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 2.7 33,480         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.4 7,980          

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل 41,460          

F47رکاب  9,200      1 الیه گذاری      9,200

 40آویز 

سانتیمتری
14,200    1 14,200    RG 12.5 مترمربع       149,000 1 149,000       

پین نانیوس 1,800      1 1,800      TN25 عدد             900 17 15,300         

جمع 25,200     164,300        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823          

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         27,350 0.5 13,675         

نوار درزگیر مترطول           3,600 1.1 3,960           

25,458        

487,400        

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر125فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

1.3

8.3

9.6

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

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

(با آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 6*4ابعاد 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول         89,400 4.6 411,240       

UD28سازه تراز  متر طول         58,300 0.8 46,640         

CD60اتصال کامل  عدد         10,000 4 40,000         

CD60بست اتصال طولی  عدد          9,400 0.9 8,460           

*آویز نانیوس  عدد         34,190 1.4 47,866         

نوار ترن فیکس متر          5,900 0.8 4,720          

LN9 عدد             840 2.8 2,352          

561,278      

اتصاالت

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1.4 17,360         

چنگک 

C D60
10,300    1.3 پیچ رولپالگ    13,390

m6*60mm
عدد          5,700 1.5 8,550          

 40آویز 

سانتیمتری
14,200    1.3 18,460     25,910          

پین نانیوس 1,800      1.3 الیه گذاری      2,340

جمع 34,190     Cleaneo Random 

Plus 12/20/35 R          
مترمربع       626,000 1 626,000       

 TN25/ SN30 عدد             900 25 22,500         

648,500       

درزگیری

TRIASبتونه  کیلوگرم         59,200 0.1 5,920          

5,920           

1,241,600    
:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر31/25فاصله سازه های پانل خور - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

3.3

9.4

12.7

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *
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(ریال)جمع کـــــل : 

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

D127 Cleaneo Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا  

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

سقف کاذب آکوستیک و تصفیه کننده هوا

(آویز نانیوس  )
شکل

Design Ceiling

زیرسازی



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول         89,400 4.8 429,120       

UD28سازه تراز  متر طول         58,300 0.8 46,640         

CD60اتصال کامل  عدد         10,000 4.3 43,000         

CD60بست اتصال طولی  عدد           9,400 1 9,400           

*آویز نانیوس  عدد         34,190 1.4 47,866         

نوار ترن فیکس متر           5,900 0.8 4,720           

LN9 عدد             840 2.8 2,352           

583,098     

اتصاالت

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1.5 18,600         

چنگک 

C D60
10,300    1.3 پیچ رولپالگ    13,390

m6*60mm
عدد           5,700 1.5 8,550           

 40آویز 

سانتیمتری
14,200    1.3 18,460    27,150         

پین نانیوس 1,800      1.3 الیه گذاری      2,340

جمع 34,190    Cleaneo Slotline 

"B5"
مترمربع       546,000 1 546,000       

 TN25/ SN30 عدد             900 24 21,600         

567,600       

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         22,350 0.35 7,823           

نوار درزگیر مترطول           3,600 1.1 3,960           

11,783         

1,189,600    

D127 Cleaneo Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا  

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

سقف کاذب آکوستیک و تصفیه کننده هوا

(آویز نانیوس  )
شکل

زیرسازی

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

13.0

3.4

9.6

(kg/m)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

1

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 
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 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

 زیرسازی

T3600پروفیل  مترطول         82,500 1 82,500         

T1200پروفیل   مترطول         65,000 1.2 78,000         

T600پروفیل  مترطول         69,200 1 69,200         

L24*24 مترطول         59,700 0.8 47,760         

HT90اتصال سقفی  عدد          3,000 1 3,000          

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصاالت
0.9 بست اتصال دوبل فنری عدد         16,400 1 16,400         

(kg/m2)وزن تقریبی تایل 7.0 عدد          4,400 سانتیمتری20آویز سیمی  2 8,800          

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.9 305,660       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
عدد         12,400 1 12,400         

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد          5,700 1.5 8,550          

20,950          

تایل گذاری

 معمولی رنگ شده 9/5mmتایل 

(سفید)
مترمربع       141,600 1 141,600       

141,600         

ضخامت (ریال)قیمت 
عمولی رنگ شده 9/5mmتایل  (سفید) م 9.5 141,600       
عمولی رنگ شده 9/5mmتایل  ینیوم در پشت تایل (سفید) م با فویل آلوم 9.5 151,200       
ش 9/5mmتایل  عمولی روک ر) PVC م قاوم در براب ستاتیکUVم تی ا ( و آن 9.5 172,800       
ش 9/5mmتایل  عمولی روک ر) PVC م قاوم در براب ستاتیکUVم تی ا ینیوم در پشت تایل ( و آن با فویل آلوم 9.5 188,400       
ش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل  ره ای بدون روک عمولی آکوستیک پانچ دای 9.5 م 145,200       
ش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل  عی بدون روک رب عمولی آکوستیک پانچ م 9.5 م 151,200       
ش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل  طی بدون روک عمولی آکوستیک پانچ خ 9.5 م 151,200       
ره ای رنگ شده 9/5mmتایل  عمولی آکوستیک پانچ دای با فلیس در پشت تایل (سفید) م 9.5 180,000       
عی رنگ شده 9/5mmتایل  رب عمولی آکوستیک پانچ م با فلیس در پشت تایل (سفید) م 9.5 192,000       
طی رنگ شده 9/5mmتایل  عمولی آکوستیک پانچ خ با فلیس در پشت تایل (سفید) م 9.5 192,000       
ش 9/5mmتایل  ره ای روک عمولی آکوستیک پانچ دای 9.5  با فلیس در پشت تایلPVC م 226,800       
ش 9/5mmتایل  عی  روک رب عمولی آکوستیک پانچ م 9.5 با فلیس در پشت تایلPVC م 242,400       
ش 9/5mmتایل  طی  روک عمولی آکوستیک پانچ خ 9.5 با فلیس در پشت تایلPVC م 242,400       
ش 9/5mmتایل  ر رطوبت روک قاوم در براب PVC م 9.5 223,200       
ش 9/5mmتایل  ر رطوبت روک قاوم در براب ینیوم در پشت تایلPVC م 9.5 با فویل آلوم 238,800       
ش  9/5mmتایل  عمولی روک 9.5 طرحدار  PVC م 166,800       

ش 9/5mm        تایل  ینیوم در پشت تایلPVC  روک 9.5 طرحدار با فویل آلوم 188,400       
0

0

0

0

0

0

468,200     

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

 سانتیمتر و فاصله بین 120، (3600) شکل Tفاصله بین پروفیل های * 

. سانتیمتر توصیه می گردد120آویزها نیز حداکثر 

شرح کاال

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل 

 معمولی آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل 

با فلیس در پشت تایل (سفید) معمولی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده 9/5mmتایل 

با فلیس در پشت تایل (سفید) معمولی آکوستیک پانچ خطی رنگ شده 9/5mmتایل 

  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل 

با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

 معمولی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل 

 معمولی آکوستیک پانچ مربعی بدون روکش با فلیس در پشت تایل9/5mmتایل 

با فلیس در پشت تایل (سفید) معمولی آکوستیک پانچ مربعی رنگ شده 9/5mmتایل 

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل 

(سفید) معمولی رنگ شده 9/5mmتایل 

با فویل آلومینیوم در پشت تایل (سفید) معمولی رنگ شده 9/5mmتایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل 

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

 مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه 25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

.گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

Click Clickآنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک 

سقف کاذب مشبک شکل


