
شرفی- ژئوعمران سازه پایدار :شرکت
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(ریال)جمع کل  (ریال)مبلغ کل (ریال)مبلغ واحد(رول)تعدادمقدارواحدشرحکدکاال

1gt2 110158,0006,380,0006,380,000مترمربعمتر2*55گرمی پلی استر ابعاد 200 (نمد)ژئوتکستایل نبافته
2gt25 250170,00017,500,00017,500,000مترمربع320گرمی پلی استر عرض250 (نمد)ژئوتکستایل نبافته
3gt3 200184,00016,800,00016,800,000مترمربع320گرمی پلی استر عرض300 (نمد)ژئوتکستایل نبافته
4gt4 1501112,00016,800,00016,800,000مترمربع320گرمی پلی استر عرض400 (نمد)ژئوتکستایل نبافته
5gt5 1201140,00016,800,00016,800,000مترمربع320گرمی پلی استر عرض500 (نمد)ژئوتکستایل نبافته
6rb16 165فیلتر خاکgr/m21001175,00017,500,00017,500,000مترمربع ونیدون
7Gd3l الیه نواری3 زهکشhdpe401540,00021,600,00021,600,000مترمربع با ژئوتکستایل
8Aqc50*50 HDPE Aquacell  بعدی پنل3زهکش 14700,000700,000700,000مترمربع 
9flc60*40 HDPE flowcell  بعدی پنل3زهکش 141,450,0001,450,0001,450,000مترمربع 
10104 Geomembrane Pvc 1.5mm 4011,210,00048,400,00048,400,000مترمربع
11102 Geomembrane Pvc 2mm 4011,490,00059,600,00059,600,000مترمربع
6011,400,00084,000,00084,000,000مترمربع  با نصبPvc 1mm ژئو 12101
13hd2 ژئوممبرانhdpe 7001760,000532,000,000532,000,000مترمربعمتر2و7.5میل و عرض1.5 ضخامت
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400/09/01: تاریخ

140012:  شماره

.ساله می باشد25 و تست پیرشدگی astmمتر، مطابق با استاندارد 30 تا 20و طول 2، عرض2mmتا1 با ضخامت pvcورق نرم ضدآب و ریشه12 تا10آیتم شماره  

. می باشد3L/m2 و مقاومت باال دارای فاق و زبانه جهت اتصال و ذخیره آب 50cmجهت هوادهی به ریشه و ابعاد30cm به ارتفاع  hd پنل زهکش8آیتم شماره

8 ، واحد6تهران، خیابان انقالب ، خ روشندالن ، کوچه توانا ، پ

                                  تولیدکننده و مجری پروژه های ژئوسینتتیک ، بام سبز و ساختمانی

            پیشنهاد قیمت محصوالت ژئوسنتتیک                           

(مخصوص کلیه پروژه های عمرانی ، ساختمانی و فضای سبز)

(ریال)ارزش افزوده 

0

. متر با توجه به گرماژ رول می باشد40-100متر و طول 3.2 تا 2عرض  - 1ژئوتکستایل نبافته سوزنی پلی استر سبز رنگ درجه5تا 1آیتم شماره 
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:توضیحات 

. جهت حفظ کیفیت خاک و جلوگیری ازگرفتگی زهکش میباشد52mو26 و طول 193cmبا عرض (ژئوتکستایل سفید هیت باند شده بارزین) فیلترخاک ضداسیدریشه 6آیتم شماره
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مجری پروژه های عمرانی، ساختمانی ، بام و فضای سبز

www.Geomran.com :شماره تماس
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.، برای عایق بندی فالور باکس و استخرهای با ابعاد مشخص بصورت پیش ساخته می باشد1mm وضخامت Anti uv الیاف دار pvc ورق نرم ضدآب و ریشه12آیتم شماره

.روز کاری می باشد2زمان تحویل و اعتبار پیشنهاد قیمت نهایتا . هزینه حمل تا محل پروژه برعهده پیمانکار می باشد
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.متراژ مصرفی بایستی با توجه به ابعاد رول ها و با در نظر گرفتن اورلب و پرتی باشد

.باشد، از اجرای فالشینگ و نما قبل از اجرای الیه های ژئوسنتتیکی خودداری شود(متر2)برای اجرا، بهتر است با توجه به عرض رول  (طول، عرض و ارتفاع)ابعاد فالورباکس ها 
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.این پیشنهاد قیمت صرفا برای کمترین متراژ درب انبار تهران در نظر گرفته شده است و طبیعتا باتوجه به مقدار سفارش مشتری متغیر خواهد بود
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.می باشد... متر، برای عایق بندی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و 7.5و2 متر و عرض 100 ، طول 1.5mm درضخامت  HDPE Anti uv ورق ژئوممبران 13آیتم شماره

http://www.geomran.com/

