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اهم فعالیت ها

اصالح بخشی از سنگ کف محوطه قسمت جنوبی بلوک❖

اجرای کفسابی ، پارکینگ منفی سه❖

جوشکاری و اجرای رابیتس بندی جهت داکت روی لوله های تاسیساتی منفی یک❖

ببال غربی28نصب فالشینگ اطراف پنجره ، طبقه ❖

نظافت اتاق آسانسور ، بال شرقی❖

لکه گیری اندود سیمانی ، چاله آسانسور❖

بال شرقی24، طبقه upvcاصالح و رگالژ پنجره ❖

اجرای زیرساخت سقف کاذب پارکینگ منفی چهار❖

نصب شیلنگ آتش نشانی ، پارکینگ منفی سه❖

بال غربی16رفع نواقص تاسیسات مکانیکی ، طبقه ❖

بال شرقی5تعویض سرامیک کف بالکن ، طبقه ❖



اهم فعالیت ها

آماده گردن لوله های تاسیسات برقی ، پارکینگ منفی سه❖

خاکریزی روی لوله های گاز ، محوطه قسمت شمالی بلوک❖

20اصالح و رفع نقص گچبرگ بالکن ، طبقه ❖

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

بال غربی22لکه گیری گچی ، طبقه ❖

اصالح و رفع نقص اندود داخل چاله آسانسور ، طبقه منفی دو❖

تکمیل نواقص تاسیسات برقی ، طبقه منفی سه❖

آماده کردن لوله های تاسیساتی مکانیکی جهت نصب ، پارکینگ منفی جهار❖

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

تکمیل نواقص رویه سیمانی پارکینگ منفی چهار❖

نصب شیلنگ آتش نشانی ، پارکینگ منفی سه❖



اهم فعالیت ها

لکه گیری و رفع نقص تازک کاری انباری ها ، طبقه منفی سه❖

اجرای جا پرده ای داخل واحدها❖

بال غربی20اجرای نقاشی آستر ، طبقه ❖

بال شرقی21نظافت راهرو ، طبقه ❖

نظافت جلوی آسانسور ، پارکینگ منفی یک❖

نصب چراغ های سقفی ، پارکینگ منفی سه❖

لوله کشی برقی رمپ بال غربی❖

بال غربی27رفع نقص تاسیسات برقی ، طبقه ❖

لکه گیری و شمشه گیری اطراف پنجره ، داخل اتاق آسانسور ، بام بال شرقی❖

نظافت پارکینگ منفی سه❖

لوله کشی برقی پارکینگ منفی سه❖



اهم فعالیت ها

رفع نقص سقف واحد ، البی جلوی آسانسور همکف بال شرقی❖

تکمیل نواقص تاسیسات برقی ، بام کوچک بال غربی❖

رفع نقص سقف کاذب پارکینگ منفی جهار❖

ساخت درب های اتاق دیزل ژنراتور❖

لکه گیری داخل چاله آسانسور ❖

بال شرقی17تعویض سرامیک های داخل واحد طبقه ❖

اجرای فضای سبز داخل البی❖

رفع نقص نمای کامپوزیت ورودی البی❖

نصب درب های اتاق دیزل ، محوطه شمالی بلوک❖

تکمیل نواقص تاسیسات برقی ، طبقه منفی سه❖

کفسابی پارکینگ منفی سه❖



اهم فعالیت ها

تکمیل نواقص تاسیسات برقی ، پارکینگ منفی سه❖

رفع نقص و تکمیل نواقص فن کوئل سقفی ، سالن اجتماعات بال شرقی❖

اجرای قرنیز طبقه منفی چهار❖

اجرای رویه سیمانی محل چاله آسانسور پارکینگ منفی چهار❖

بال غربی18انجام عملیات تاسیسات برقی اتاق برق مشاعات ، طبقه ❖

نظافت درب های رایزر تاسیسات ، طبقه همکف بال شرقی❖

رفع نقص و تکمیل نواقص موزائیک کف انباری ها ، پارکینگ منفی چهار❖

اجرای سقف کاذب پارکینگ منفی سه❖

اجرای سنگ قرنیز محل اتاق برق مشاعات ، منفی چهار❖

تعمیر و ترمیم نمای شسته قسمت غربی بلوک❖

اجرای ماسه بادی روی لوله خط گاز❖



اهم فعالیت ها

اجرای سقف کاذب پارکینگ منفی سه❖

رفع نقص سقف کاذب محل بالکن ها لز سمت نما ، بال غربی❖

تکمیل نواقص رویه سیمانی انباری ها ، پارکینگ منفی دو❖

رفع و تکمیل تاسیسات برقی ، پارکینگ منفی سه❖

بال غربی27رنگ آمیزی دیوارهای داخل آسانسور ، طبقه ❖

بال شرقی20تعویض سرامیک کف ، طبقه ❖

اجرای جدول کشی محوطه قسمت شمالی بلوک❖

رویه سیمانی بخشی از فضاهای باقی مانده ، پارکینگ منفی سه❖

رابیتس بندی داکت لوله های یاسیساتی ، پارکینگ منفی چهار❖

تعمیر و تعویض سنگ کف معیوب ، پارکینگ منفی سه❖

رزین سنگ راهرو❖



اهم فعالیت ها

بال غربی22نظافت درب های چوبی رایزرهای راه رو ، طبقه ❖

اجرای مسه بادی روی خط لوله گاز❖

نصب لرزه گیر چیلر ، محوطه شمالی بلوک❖

2نظافت پارکینگ منفی ❖












































