مشخصات الزم جهت خرید کانکس
 -1ابعاد
الف :کانکس  12متری12×2.5×2.8 :
ب -کانکس  6متری6×2.5×2.8 :
 -2استراکچر
 18و ازتتک د اه ورولی  40*40و  80*40اه نوع صتتتیتی زتتتنی
کف میبایستتد رایای ستتازتتی اه یر
لچکی و باربتد ،اجرای  3الیه ضد هنگ جهد مقاومد ری برابر یطوبد سدید باسد.

به مراه

(الهم ازد که ازک د ل زی ابتدا طبق ازتاندایر  SA2.5سات بالزد و زپس ازید سویی سده و با الیه ضد هنگ
اووکسی و ینگ نهایی اه نوع و ی اوی ان ینگ میزی سور).
 -3دیواره
ریوایه ا اه زاندویچ وان
میکرون زوور و ی ازتر)

به ضخامد  40می ی متر( رو ویق یوکش سده وزط لیاژ با ورایمر و ینگ وخد کویه ای 25

 -4کف
اه جتس خته چتد الیی ل شرره ریجه  1به ضخامد  18می ی متر و ابیار  244*122زانتی متر و با یوکش کف ووش
 PVCو ورولی کشتتتی کف اه ورولی زتتتتنی  40*40ری لواصتتت  57زتتتانتی متری ،رایای  80می ی متر عایق Poly-
 1 ،Styreneو  1ایتچ وشم سیشه و ویق نمره  60ضد حریق اه هیرکانکس
 -5سقف
زتتقف اه زتتاندویچ وان
اوی ان

یه که رو یو ویق ویش ینگ ستتده (ویق لوهیتگ ویش ینگ ستتده با  50می ی متر عایق و ی

 -6درب
ریب اه جتس  UPVCرو جدایه ریجه یه ری ابیار 80*196
 -7پنجره
وتجره اه جتس  UPVCرو جدایه به ابیار  ( 77*120یدار  4عدر برای کانکس  12متری و یدار  2عدر برای کانکس 6
متری)
 -8پوشش داخلی
ازتفاره اه ریوای ووش  PVCروجدایه ریجه  1ضدیطوبد ،قاب

سستشو ،ضد حشره و مقاوم ری برابر سی ه وی سدن

 -9سیستم روشنایی
نصتتتر چرال ل ویزتتتتد مشتتتبه و ک ید و وریز ریجه یه برق و ف راا راکد ای  PVCمهتابی روب چرال ون ی
باالی ریب ویوری و زیم کشی ازتاندایر با کاب  2*2.5مجهز به ک ید میتیا ویی (لیوه اص ی) و الی برق ااتصاصی
جهد کولر و وریز کولر  M.Kو جیبه قسیم زوکد اوی ایت رای باالی ریب ویوری

 -10هوک
نصتتتتر  4قالب می نرری جهد زتتتتهولد ری بای یری با قدیت بم بای به وهن 10
سازی جهد مهای کانکس بر یوی ری ی به لباظ ثابد بورن بای ری طول مسیر

ری ای فاع و  4قالب ری کف یوی

-11محل نصب کولر
ویش بیتی مب
متری)

نصتتتر کولر اهی ازتتتپی ید  18000به مراه وایه کتدانستتتوی( 2عدر برای  12متری و  1عدر برای 6

 -12پارتیشن
بتا بر سرایط قاضا

