دپـــــــو کـــانتین
همراه همیشگی شما

کانکس تیپ

آیتم
1

شاسی

2

اسکلت

3

پوشش کف

در تمامی پروژه ها

 B+همراه با ( 2سال گارانتی )

شرح اقالم

کانکس تیپ  B+به صورت سالن( 2سال گارانتی)

شاسی ازتیرآهن نمره 14در کانکس های طول 6الی  8متر و از
تیرآهن نمره 18در طولهای10الی12متر با چربی گیری و پوشش کامل
ضد زنگ در کف کانکس همراه با جوش کامل به وسیله الکترود آما
اسکلت بندی ازپروفیل  40*40گروه سنگین کارخانه پروفیل ساوه
با چربی گیری و پوشش کامل ضد زنگ (فاصله پروفیلهای کف
54به54سانتیمترو بدنه 1متر به1مترمیباشد) همراه با جوشکاری
کامل بوسیله الکترود آما
تخته 18میلیمتری کارون با روکش کفپوش درجه یک طرح  LGو
اتصاالت ضخیم آلومینیومی

پوشش
بیرون
پوشش
سقف

6

نمای
داخلی

پوشش خارجی ورق گالوانیزه فرم دار سفید 0/6فوالد مبارکه رنگ
کوره ای الکترو استاتیک
ورق گالوانیزه سفید به صورت شادوالین(کرکره شده) به ضخامت
 0/5همراه با پوشش كامل رنگ به انتخاب خریدار با آب بندی
کامل سقف توسط فالشینگ های مخصوص
 )1ام دی اف سه یا ام دی اف 6میلیمتری مالمینه طرح چوب مالزی
درجه یک همراه با اتصاالت ضخیم آلومینیومی
)2دیوار پوش پي وي سي دو]جداره چاپی كارخانه كمپارس یا
دودمان با قابلیت شستشو

7

عایق
بندی

8

درب

9

پنجره

10

تاسیسات
برقی

عایق محصورجداره دیواره ها از پلی استایرن  LGکره ای به
ضخامت  4سانتیمترفشرده غیر قابل اشتعال با دانسیته باال
تعداد1عدد درب آلومینیومی درجه یک دو تیرک حفاظ دار با رنگ
الکترواستاتیک سفید و شیشه رنگی رفلکس به همراه قفل سوئیچی
ویراق آالت درجه یک به ابعاد(190*80دوتیرک مخصوص همراه با
کالف بندی داخلی درب ها از میلگرد سنگین نمره )18
پنجره آلومینیومی درجه یک بازشو بارنگ الکترو استاتیک سفید
وشیشه رنگی رفلکس همراه با یراق آالت درجه یک به ابعاد
 (120*75کلیه پنجره ها با قالب اختصاصی شرکت دپوکانتین
ازآلومینیوم گوشت دارو مقاوم در برابر نفوذ گرد وغبار تولید
می گردد)
سیم کشی کامل باداکت نمره 2/5وسیم نمره  2/ 5استاندارد
خراسان همراه بافیوز مینیاتوری 25آمپر LGومهتابی شبکه دوقلوی
درجه یک همراه با کلید وپریزبرق و تلفن روکاردلند و سیم کشی
جداگانه جهت کولر والمپ تونلی سردر کانکس جهت روشنایی بیرون
تعداد 2یا4عدد (با توجه به ابعاد کانکس) صفحه قالب 6میلیمتری
و قالبهای نمره20جهت ایمنی در هنگام جابجایی و حمل ونقل4،عدد
قالب شاسی از میلگرد نمره  16ــ تعداد1عددجا کولری در ابعاد
 68*48و نصب بادبند های تقویتی بدنه و رام تقویتی شاسی به
بدنه در جهت افزایش مقاومت استراکچر در زمان جابجایی و حمل و
نقل
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11

سایر
تجهیزات

