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 رسته درب اتوماتیک شیراز درب وپنجره سازان اهنیعرف همسان سازی نرخ اتحادیه 

 

 1397سال

 قیمت)ریال( نرخ ساخت انواع درب کرکره برقی ردیف

 3.000.000 مترمربع)یک مرحله(10باب درب کرکره با متراژ تا 1اجرت نصب  1

 3.600.000 مترمربع)دو مرحله(10کرکره با متراژ تا باب درب 1اجرت نصب  2

 250.000هر مترمربع  مترمربع35تا 10باب درب کرکره با متراژ 1اجرت نصب  3

 180.000هرمترمربع  مترمربع 35باب درب کرکره با متراژ باالتر از 1اجرت نصب  4

 توافقی توافقی به مبلغ نصب اضافه میگرددمتر طول بصورت 4باب درب کرکره با ارتفاع باالی 1اجرت نصب  5

 700.000هر مترمربع مترمربع 25اجرت نصب کرکره های صنعتی با متراژ حداقل  6

 400.000هرمترمربع مترمربع )یک مرحله( 10اجرت نصب رول گیتر حداقل  7

 550.000هرمتر مربع  مترمربع )دو مرحله( 10اجرت نصب رول گیتر حداقل  8

% به مبلغ 35متر 10هر  مترمربع 10رول گیتر حداقل باالتر از  اجرت نصب 9

 اضافه میشود

 350.000هرمتر مربع اجرت نصب تیغه پلی کربنات 10

% به اجرت نصب 50 اجرت نصب کرکره های خاص که به صورت کشویی قابل نصب نیست 11

  شودعادی اضافه می

 1.100.000 فنر )تعویض فنر اول( ویضاجرت تع 12

 600.000 اجرت تعویض  فنر دوم 13

 400.000 به بعدو اجرت تعویض فنر سوم  14

 % مبلغ موتور15 مرتبه دریک سال( 4حداکثر به خدمات اجرت خدمات پس از فروش  درب کرکره )در صورت نیاز  15

 % مبلغ موتور30 اجرت خدمات پس از فروش  درب کرکره صنعتی )سالیانه(  16

 500.000 جاقفل وراهنمای ریل به همراه نصب درب کرکره )یک طرف(اجرت نصب  17

 800.000 اجرت نصب جاقفل و راهنمای ریل  خارج از نصب درب کرکره )یک طرف( 18

 350.000 نصب کاور موتور ساید و ارتالن به همراه نصب درب کرکره 19

 700.000 نصب کاور موتور ساید وارتالن  خارج از نصب درب کرکره 20

 توافقی پیاده نمودن درب قبلی  21

،تعویض موتور ساید به UPS،تعویض باطری ،تعویض مدار UPS،تعویض ACاجرت تعویض کلید دستی،تعویض مدار موتور  22

 صورت فقط جایگزین

700.000 

پاک کردن اجرت نصب آنتی کرش،نصب جاقفل هوشمند ، تعویض موتور تیوبالر و سنترال ، اجرت نصب چشم ، اجرت  23

 تعمیرات جزئی شامل تعویض تیغه انتهایی یا ریل درحالت عادی بدون برشکاری  حافظه کل ریموت ها

1.200.000 

 600.000 اجرت نصب فلشر 24

 اجرت نصب کامل اجرت آهن کشی جهت نصب درب کرکره تا هر مرحله 25

 3.000.000 اجرت تعمیر سیستم درب کرکره اعم از تیغه و تعویض پایه پلیت موتور  26

اجرت ایاب ذهاب جهت بازدید ، کارشناسی و تعمیرات در محدوده شهر شیراز)که به کلیه ی اجرت های غیر از زمان نصب  27

 اضافه می شود(

600.000 

 توافقی اجرت نصب حسگر درب کرکره  صنعتی  28

 حمل لوازم درب از انبار به کارگاه درب کرکره و خرید یراق آالت به عهده کارفرما می باشد.کرایه  -1 

 انجام سفارشات خارج از جدول باال باتوافق طرفین خوهد بود. -2

 ساخت و انجام کلیه ی سفارشات با قرارداد کتبی معتبر خواهد بود. -3

 % میباشد.20سود فروش اجناس برای فروشندگان حداکثر  -4

 

 % زیر این قیمت ها محاسبه میگردد*20َنرخنامه شامل افراد دارای پروانه کسب میشود در غیر این صورت حداقل  *این

 رئیس هیئت مدیره
 خلیل  پور حسینی

 
 

 محل نصب عکس
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