
  مشخصات فنی

0111 - 011  kg/m3   :جرم حجمی  

802  kg/m3            : جذب آب  

 82 kg/cm2   :میانگین مقاومت فشاری 

 میزان اتش پادی :        8.2   ساعت 
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 3pn10کد سانت

01*01*01 00101 00811 010 0/0 711 0711 0011 0101  

 00 دو جدارهبلوک استاندارد  0
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 00 سه جدارهبلوک استاندارد  0
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 01 دو جدارهبلوک استاندارد  0
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 01 سه جدارهبلوک استاندارد  7
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 بلوک سقفی استاندارد 8

 

00*00*01 08011 11011  8.0  0111 ---- -----  

 شود.رعایت کلیه استانداردها تولید میو با  محصوالت بادستگاه تمام اتوماتیک تمامی -1

 باشد.مقررات ملی ساختمان می 11و  11ث بلوکهای تولیدی مطابق با الزامات مبح -2
هنگام تا خراب بودن بار و خرد شدن آن  یا نمونه ارائه شده و خانه بلوک کاالی ارسالی خود را تضمین نموده و در صورت مغایرت بار ارسالی با -3

 شود.می عودت گرفته (درصد 3بیش از ) تخلیه
 هر گونه کامیون و کامیونتی وجود دارد. امکان بار گیری به کلیه نقاط کشور با -4
 را اعالم نمایید(.زمان تخلیه بار  پذیر است )لطفاً هنگام سفارش،تمامی ساعات شبانه روز امکان تهران وکرج در ارسال بار در -5
در چهار فصل با یک گردد و می مستحکم سیستم خشک کردن به وسیله بخارآب () الوتوسط سیستم اتوک 24به مدت ای تولیدی کلیه بلوکه -6

 گردد.کیفیت عرضه می
 .شودبه هیچ عنوان باز پس گرفته نمی اباشد و پالتهمی ریال 3510111هر پالت و بندکشی ریال و هزینه شیرینک  1111111هزینه هر پالت چوبی   -7
 . پذیردرینگ فقط به درخواست مشتری انجام مییشپالت و انجام   -1
 باشد.ریال می3511111ریال و تخلیه هر ماشین ده چرخئ  2511111درب پروژه تهران و کرج پای ماشین تک هزینه تخلیه -1

ریال 211111فاکتور قید شده و هزینه حمل به آن اضافه می شود و هزینه تخلیه هر خاور در صورت ارسال بار با خاور کرایه درب کارخانه در -11
 میباشد.

 در قالب تعریف شده ارسال نمایید.11311271263ساعت قبل توسط خط واتساپی شرکت به شماره  24را حداقل لطفا سفارشهای خود -11
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