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اهم فعالیت ها

بال غربی15تست روشنایی تاسیسات برقی ، طبقه ❖

بال غربی11اصالح و تکمیل نواقص گچبرگ سقف کاذب ، طبقه ❖

لکه گیری و اصالح درب آسانسور دوبلکس غربی❖

اجرای هواسازی در نیم طبقه❖

تخلیه لوله های فوالدی در نیم طبقه جهت اجرای هواساز ها❖

تکمیل نواقص فیس کپ نمای شیشه ای البی همکف❖

بال شرقی22نظافت راه پله ، طبقه ❖

بال غربی24تکمیل نواقص و اصالح گچبرگ سقف کاذب واحد ، طبقه ❖

بال غربی28لکه گیری گچی ، طبقه ❖

جمع آوری نخاله و انتقال به بیرون از کارگاه ، منفی سه❖

اجرای استونیت پیرامون آسانسور دوبلکس غربی❖



اهم فعالیت ها

اجرای سقف کاذب پارکینگ منفی سه❖

لوله کشی برقی پارکینگ منفی سه❖

بال غربی27اصالح درب ورودی واحد ، طبقه ❖

بال شرقی16نظافت راهرو ، طبقه ❖

تست لوله های اسپرینگلر ، پارکینگ منفی چهار❖

اجرای استر سیمانی محل های باقی مانده پارکینگ منفی دو❖

بال غربی22اصالح درب و یرق آالت درب اتاق  ها ، طبقه ❖

اجرای لوله های تاسیسات برقی ، پارکینگ منفی چهار❖

آماده کردن لوله و اجرای لوله کشی برقی پارکینگ منفی چهار❖

حفاری محل اجری لوله گاز❖

بال غربی27تکمیل نواقص و اصالح سقف کاذب ، طبقه ❖



اهم فعالیت ها

تایل گذاری سقف کاذب پارکینگ منفی سه❖

بال شرقی13اجرای ورق استونیت ، طبقه ❖

بال شرقی19اجرای سرامیک کف ، طبقه ❖

اجرای راد میله ای جهت ساپورت گیری تاسیساتی ، پارکینگ منفی چهار❖

خاکریزی روی لوله های تاسیساتی ، قسمت شمالی محوطه بلوک❖

سیم کشی برقی پارکینگ منفی سه❖

حفر محل اجرای لوله گاز❖

بال شرقی18اصالح و تکمیل نواقص تاسیسات برقی ، طبقه ❖

اجرای زیرسازی سقف کاذب ف پارکینگ منفی چهار❖

بال شرقی19اجرای سرامیک کف ، طبقه ❖

بال غربی23اصالح و تکمیل تاسیسات برقی واحد ، طبثه ❖



اهم فعالیت ها

اجرای سنگ کف پارکینگ منفی چهار❖

بال غربی21اصالح کاشی بدنه سرویس ها ، طبقه ❖

لوله کشی برقی رمپ بال شرقی❖

بال غربی14تعویض سرامیک معیوب ، طبقه ❖

بال شرقی16نصب چراغ تونلی اتاق برق کنار آسانسور ، طبقه ❖

تکمیل نواقص اندود رویه سیمانی انباری ها ، پارکینگ منفی چهار❖

انجام عملیات تاسیسات مکانیکی مربوط به هواساز ، نیم طبقه بال شرقی❖

بال غربی25تکمیل نواقص گچبرگ سقف کاذب واحد ، طبقه ❖

نظافت پارکینگ منفی سه❖

بال شرقی8نصب استونیت اطراف آسانسور ، طبقه ❖






























