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G3بلوك اهم اقدامات در دست اجرا

 يمن و همكف طبقات پست وال اجراي تكميل :شرقي بال*
 طبقات تر فضاهاي كف كردن اي ليسه اجراي طبقه،

 و فهمك طبقات تر فضاهاي عايقكاري طبقه، نيم و همكف
 ماستيك  ،١ طبقه نهايي گچ اندود تكميل ،١ و طبقه نيم

 نصب ،٢٤ طبقه واحدهاي كاذب سقف گيري درز  كاري،
  زيرسازي ،٢٧ الي ٢ طبقات حمام و سرويس كاذب سقف
  نصب ،٢٧ الي ١٩ و ٧ الي ٢ طبقات تراس كاذب سقف

 رگالژ اجراي ،٢٦ و ٢٤ و ١٤ الي ١ طبقات سقف گچبرگ
 ضد پوشش تكميل ،٢٧ الي ٢ طبقات هاي درب كردن
 كاذب سقف زيرسازي اجراي ،٢٧ الي ٢ طبقات حريق
 نيم و همكف طبقه كاري نازك ،١٦ الي ٢ طبقات راهرو
 تپش كاري عايق بام، پشت پناه جان ديوارچيني طبقه،

 اسپرينكلر نصب فرم، پلت سازي محوطه اجراي بام،
 هاي جعبه داخل تجهيزات نصب ،٢٧ الي همكف طبقات

 اندازي راه و تست ،٢٧ الي همكف طبقات نشاني آتش
 ساپورت اجراي ،٢٧ الي ١٥ هواسازطبقات هاي دستگاه

 ١١  ،١٠  ،٤ الي ١ طبقات مشاعات در كشي لوله فلزي هاي
٢٠ و

 طبقه، نيم و همكف طبقات چيني رگه يك :غربي بال*
 اي ليسه ،٢٧ الي همكف طبقات وسط ويد ديوارچيني تكميل
 تراس بندي شيب و ريزي پوكه ،١ طبقه تر فضاهاي كف كردن
 ،١ و طبقه نيم و همكف طبقات تر فضاهاي عايقكاري ،١ طبقه

 نصب ،١ طبقه ايراني توالت سبدي نصب و كرگيري تكميل
 ،١ طبقه نهايي گچ اندود تكميل ،١ طبقه ايرني توالت كاسه

 ٢٣ طبقات واحدهاي كاذب سقف گيري درز  كاري، ماستيك
 ،٧ الي ١ طبقات سرويس و اممح كاذب سقف نصب ،٢٤ و

 پنجره نصب ،٢٧ الي ١ طبقات تراس سقف زيرسازي اجراي
 رگالژ و فوم تزريق ،٢٩ و ٢١  ،١٨ الي ١٥ طبقات دوجداره

 مشاعات آميزي رنگ ،٢٩ الي ١ طبقات در ها پنجره كردن
 طبقات راهرو كاذب سقف زيرسازي اجراي ،١٢ الي ٨ طبقات

 سازي محوطه طبقه، نيم و همكف طبقه كاري نازك ،٩ الي ٣
 تجهيزات نصب ،٢٩ الي ٢ طبقات اسپرينكلر نصب فرم، پلت

 و تست ،٢٩ الي همكف طبقات نشاني آتش هاي جعبه داخل
 اجراي ،٢٩ الي ١٥ هواسازطبقات هاي دستگاه اندازي راه

  و ١٠  ،٤  ،٣ طبقات مشاعات در كشي لوله فلزي هاي ساپورت
١١
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 ،-١ الي -٣ طبقات الحاقي پاركينگ سقف دكفراژ ،-١ الي -٤ طبقات الحاقي پاركينگ سازه تيرهاي نصب :منفي طبقات*
 درب چهارچوب نصب ،-١ الي -٤ طبقات ديوارچيني تكميل ،-١ الي -٤ طبقات پست وال تكميل ، پاركينگ بلوكاژ اجراي
 هاي ستون كاري سنگ ،-٤ طبقه در ازاره سنگ اجراي ،-٤ طبقه كف بندي شيب و ريزي پوكه ،-٤ و -٣ طبقات ها انباري
-٤ طبقه ها انباري درب  نصب ،-٤ و -٣ طبقات
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