هاص :
تاصیخ:

فرم

ش

 ( EPتامین تجهیزات تاسیسات برق بهه مراه مهندسی خرید)

هماس وادصگاز پویا تجهی فرتاک

ات فر ی

زام زامرازوا گ :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
د یم فعالیص :رررررررررررررررررررررررررررررر

اصفر ا

شا ص

تلنف ههرا :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پیهاز اص

اخنن

تجهیننن ات سیسننن های ونننرم د نننا

ات پر ژ

نننا اسنننص ر ص خنننوصت

زام پر ژ :رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

زام اصفر اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

د صی قیق پر ژ ر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
دیر ومای

ایننف فننرم ونن خننوصت ار

پر ژ  :رررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررر

ننن

رواهینننننا اد رنننننا ات و
میننا

هننا فننرم

یگننر زینن اسنن نا

رونننوه وننن د رنننا ص صا ت هیننن

ورای ا اصسال ونر اییار

ا ا :رررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررر تعاا طبقات  :رررررررررررررررررررررررررر
همای شا ص اص ؟

دیا پر ژ

ریر

ول

دیا پر ژ پیهاز اص اجرای سیس های ورم اص ؟
دیا زقش های عهاصی قاو

اصائ

دیا زقش های تاسیسات ورم قاو
پر ژ

صچ

وا ا؟
اصائ

ریر
وا ا؟

زام شا صرررررررررررررررررررررررررررررررر

ریر
ول
ریر

ول
ول

زام پیهاز اصرررررررر

فر ص اصائ  :ررررر
فر ص اصائ  :ررررر

ر ل ای اد سارص قراص اص ؟رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ص چ تاصی

تجهی ات وایا ورای

ها د ا

ننن

هنننننای

زوع اصوری :رررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررر ررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررر

تعاا

وننر

اسنننای زیننناد نننها ص نننود تنننا یف

ایهی :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ش

توضیحات

فرم:

ا وا ا؟رررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اطالعات تهای:
تلنف 031 -36292809 :

سایص www.thefartak.ir :

ایهی

sales@thefartak.ir :

اب پ یج

از
ا

بسته  EPCهوشمند سازی ساختمان ( ) BMS
 :تا یف تجهی ات وههرا جلس

هماس رریا | طرا

هو هما | زظاصت ور اجرا | ز ب صا ازاادی تجهی ات

سیس های

بسته  EPCاعالم و اطفاء حریق
ا

 :تا یف تجهی ات وههرا جلس

هماس رریا | طرا

اطناء ریق | ارذ تاییای اد ساد ا دت

صا ازاادی تجهی ات تحوی سیس

زشاز | زظاصت ور اجرا ز ب |

ذ وص و دت

سایررا ات تجهی ات وص زیاد رو صا

سیس

اعالم

زشاز

رح هیا؟ رررررررررررررررررررررررررررر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
واد د از

تجهی ات ها وایا د ا

و صا اعالم زهاییا

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

