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G3بلوك اهم اقدامات در دست اجرا

 طبقات مشاعات و راهرو كاذب سقف زيرسازي :شرقي بال*
 كاري ماستيك و درزگيري ،٢١ الي ١٨ و همكف طبقه، نيم

 اجراي ،١٩ الي ٨ طبقات مشاعات و راهرو كاذب سقف
 ويد نماي اجراي پد، هلي دور حفاظ اجراي بام، موزاييك

 ا،آسانسوره اندازي راه و نصب فرم، پلت سازي محوطه وسط،
 ف،همك و طبقه نيم طبقات سي وي پي سقفي گذاري لوله

 طبقه نيم طبقات باسداكت ،١ طبقه كشي كابل و كشي سيم
٢٧ الي ٢٤ طبقات مركزي آنت كشي سيم ،٢٧ الي

 اجراي ،١ طبقه حمام وسراميك كاشي اجراي :غربي بال*
 آشپزخانه وسراميك كاشي اجراي ،١ طبقه سرويس كاشي
 داخل آميزي رنگ ،١ طبقه واحد كف سنگ اجراي ،١ طبقه
 مشاعات و راهرو كاذب سقف زيرسازي ،٢٢ و ٢١ طبقات واحد

  طبقات مشاعات و راهرو كاذب سقف نصب ،٢٠ الي ١٥ طبقات
 ١٢ و ٣ الي ١ طبقات مشاعات كاذب سقف درزگيري ،١٩ الي ١

 فرم، پلت سازي محوطه پد، هلي دور حفاظ اجراي ،٢٠ الي
 يس وي پي سقفي گذاري لوله آسانسورها، اندازي راه و نصب
 ١ ف،همك طبقه، نيم طبقات كشي كابل و كشي سيم ،١ طبقه

 كشي سيم ،٢٩ الي طبقه نيم طبقات باسداكت اجراي ،٣ و
٢٩ الي ٢٦ طبقات مركزي آنت

 پالستر تكميل ، -٤ طبقه شمالي پاركينگ ديوار ازاره سنگ اجراي ، -٤ طبقه شمالي پاركينگ پالستر تكميل :منفي طبقات*
 هاي ستون كاري سنگ براي رابيتس نصب ، -٤ طبقه جنوبي پاركينگ ديوار ازاره سنگ اجراي ، -٤ طبقه جنوبي پاركينگ
 -٤ طبقات جنوبي پاركينگ هاي ستون كاري سنگ ،-٤ طبقه شمالي پاركينگ هاي ستون كاري سنگ ،-٤ طبقه شمالي پاركينگ

 اندود تكميل ،-٤ طبقه شمالي پاركينگ هاي انباري ديوارهاي پالستر تكميل ،-٤ طبقه پاركينگ رمپ كف كاري سنگ ،-٣ الي
 ،-٤ طبقه جنوبي پاركينگ هاي انباري ديوارهاي پالستر تكميل ،-٤ طبقه شمالي پاركينگ هاي انباري ديوارهاي اي ماليه تخته

 پاركينگ فلزي سازه روي حريق ضد پوشش تكميل ،-٤ طبقه جنوبي پاركينگ هاي انباري ديوارهاي اي ماليه تخته اندود تكميل
"-٤ طبقه ها انباري درب نصب ،-٤ طبقه ها انباري درب چهارچوب نصب ،-٤ طبقه جنوبي
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