
ساختمان مسکونی

نیک پالس



مشخصات کلی❖

پالن واحدها❖

سطوح کلی❖

مجوزهامدارک ثبتی و ❖

آزمایشات❖

فهرست تجهیزات و کاتالوگ❖

و توالی اجراییزمان بندی❖

رندرها و تصاویر❖

فهرست





مشخصات کلی

مترمربع461/25: مساحت زمین❖

مترمربع2144: زیربنای کل❖

مترمربع1095/96: زیربنای مفید❖

7: تعداد طبقات❖

16: تعداد واحدها❖

10بزرگراه کردستان، بن بست دوم، پ: نشانی❖

گروه نیک رای: سرمایه گذاری، طراحی و ساخت❖



تصویر 
رندر جدید



پالن واحد ها

واحد شمال شرقی
متر مربع58/33: متراژ

یک خواب



پالن واحد ها

واحد شمال غربی
متر مربع69/24: متراژ

یک خواب



پالن واحد ها

واحد جنوب شرقی
متر مربع66/06: متراژ

یک خواب



پالن واحد ها

واحد جنوب غربی
متر مربع80/36: متراژ

دو خواب



مسکونی

راهپله

آسانسور

البی

پارکینگ

سوئیتانباری

تراس

فضایمشاعی

1095/96 مسکونی

88/78 راه پله

27/75 آسانسور

76/31 البی

190/3 پارکینگ

318/73 یسوئیت انبار

11/52 تراس

306/15 فضای مشاعی

سطوح کلی



تصویر 
رندر جدید



مدارک ثبتی و مجوزها



پروانه ساخت

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1liTRA4EEwnbeHKf6i4FVtC8PzexkEs3u


نقشه تفکیکی

https://drive.google.com/uc?export=download&id=16OfRfg8SaEdJM1TmEnaPzAMxyH2N6jkw




آزمایشات



دیتاشیت بتن

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AmhPnd78X_GXd38e-bIFAwtnNFzXm7Op


تست میلگرد





گفهرست تجهیزات و کاتالو



آسانسور

Alberto sassi موتور

تابلو                           آرین آسانسور

ATM                        کلید

Selcom doors         درب

https://www.sassi.it/en/Pages/default.aspx
https://arianasansor.com/
https://atmlift.com/
https://selcomdoors.com/


شناییسیستم الکتریکال و رو

روشنایی                                      
پارس الیت

کلیدو پریز                                               
دلند

کابل                                                  
سیم پود

آمپر برای مشاعات73فاز 3برق ✓
آمپر برای واحدها32برق تک فاز ✓

https://parslight.net/
https://electric.deland.ir/
https://www.simpood.com/


شیرآالت

KWCVino 

شیسیستم گرمای

ایران رادیاتور

شیسیستم سرمای

Gescool

لوله و اتصاالت

https://www.kwciran.com/
https://www.vinoplastic.com/
https://gescool.ir/
https://iranradiator.ir/


دُرناب
گنجینه مهر پارس

تابا بهریزان

درب های ضد حریقدر ورودی واحدها

ریآیفون تصوییراق آالت

https://doornab.com/
http://www.gmpsafes.ir/our-portfolios/
https://behrizan-design.com/
https://www.tabaelectronic.com/


وین تک
پرسپولیس

سنگ

پرشین سیلک

سنگ

نجف آباد

سنگ

کاشی و سرامیک پنجره های دوجداره

http://wintech.co.ir/fa/Menu/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20UPVC
https://www.persepolistile.ir/


هبپیامبریک...اشدبپیامبریکبایستیمعمار
قلباشدن اقرداواگر...کلمهواقعیمفهوم دهحدا

معماریکرا اوتواننمیببیند،را جلورتسال
.انمید

د راییتفرانیک لویی





زمان بندی و توالی اجرا

ماتصویر از ن

زمان بندی و توالی اجرا



زمان بندی و توالی اجرا



هطرح های معماری و تصاویر پروژ



طرح سه بعدی نما



طرح سه بعدی نما



برش از یک طبقه



طرح سه بعدی معماری داخلی

پذیراییواحد شمال شرقی



طرح سه بعدی معماری داخلی

پذیراییواحد شمال شرقی



طرح سه بعدی معماری داخلی

خواب مسترواحد شمال شرقی



طرح سه بعدی معماری داخلی

خواب مسترواحد شمال شرقی



مراحل ساخت



مراحل ساخت



مراحل ساخت



مراحل ساخت



مراحل ساخت



مراحل ساخت



مراحل ساخت



پانوراما
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