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میل انواع سقف کاذب

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

انواع کف/کف باربر

انواع کف/کف باربر

میل

میل

میل

میل

میل

نماى اسپرت کالیفرنیایى/ سایدینگ

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

فایبرسمنت برد ساده

8فایبرسمنت برد طرح چوب (20*240)

پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار 2/5

پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار3/2

پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار3/8

پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار5

چسب پلى اورتان (سوسیسى)

دستگاه تزریق چسب (آلمانى)

بتانه 20 کیلویى(کیسه)

M پروفیل گالوانیزه مقطع

Vپروفیل گالوانیزه مقطع

Aپروفیل گالوانیزه مقطع

کیسه

سطل

آدرس انبار : تهران - آزادگان - اتوبان رجایى جنوب - روبروى انبار نفت (شهرسنگ)

فروش کناف ایران.گچ برگ یزد.باتیس.تایل 60*60و انواع پروفیل کلیک بهمراه تمامى پروفیل هاى زیرسازى و انواع پروفیل رانرواستاد

فایبرسمنت برد دى پى در تهران - قزوین و سراسر ایران, عاملیت اصلى فروش و اجراى

به نام خدا

شماره ثبت : 491113

تاریخ :  .....................

شماره :  .....................

پیوست :  .....................

تهران/اتوبان ستارى/پایین تر از پل همت/بلوار الله/بن بست شیراز
پالك 2/طبقه 4/واحد 22

  تلفن :

  تلگرام و واتساپ :

02146043715

09399156698

09399156698 - 09364526323

نماى اسپرت کالیفرنیایى/ سایدینگفایبرسمنت برد طرح چوب (20*240)

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

انواع کف/کف باربر

انواع کف/کف باربر

عدد

عدد

عدد

پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار پیچ فایبرسمنت سرمته بالدار 2/5

3/2

نماى اسپرت کالیفرنیایى/ سایدینگ

عدد

سطل

عدد

سطل

8

انواع سقف کاذب

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

انواع سقف کاذب

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

انواع سقف کاذب

سقف کاذب داخلى و خارجى/دیوار سرویس ها

نماى خارجى/دیوار داخلى/باکس آسانسور

نماى خارجى کالسیک/دیوار داخلى

نماى خارجى کالسیک/کنج دیوارها/دورپنجره ها

عدد

  فر ا خ کوشک سا ز ا ن

fksco95@gmail.com

fkscompany_�bre_cement

farakhkooshksazan�brecement تلگرام:

اینستاگرام:

ایمیل:

W
W
W
.KO

O
SH

KSAZAN
.C
O
M

W
W
W
.FKS-C

O
.IR

85/000

110/000

135/000

165/000

185/000

250/000

350/000

290/000

165/000

پیچ بست فایبرسمنت با ضخامت 6. 8

پیچ بست فایبرسمنت با ضخامت 8 . 10

پیچ بست فایبرسمنت با ضخامت 10. 12

پیچ بست فایبرسمنت با ضخامت 12. 18

چسب پلى اورتان جهت آبندى درز فایبرسمنت

دستگاه تزریق چسب پلى اورتان

بتانه ماستیک مخصوص روى پیچ ها و درزها و سطح فایبرسمنت

بتانه مخصوص روى پیچ ها و درزهاى فایبرسمنت

11/900

(120*240)      (122*244)
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سقف کاذب ساده

سقف کاذب ساده

تایل فایبر سمنت (60*60)

تایل فایبرسمنت (60*60)

85/000

110/000

4

6

ترکیه

تایلندىبتانه 5 کیلویى(سطل)

مش درزگیرى(خارجى)

مترطول

مترطول

مترطول

نوار درزگیرى بین درز فایبرسمنت

جهت زیرسازى نماى فایبرسمنت

جهت زیرسازى نماى فایبرسمنت

جهت زیرسازى نماى فایبرسمنت

تماس با شرکت

A , V , Mفروش و اجراى فایبرسمنت برد بهمراه تمامى پروفیل هاى زیرسازى                        و انواع پیچ هاى بالدار

DP

قیمت (تومان)واحدکاربرد نوع محصول ردیف

قیمت تومان/مترمربعضخامت : میلى مترکاربرىمحصول :سانتى مترردیف

قیمت تومان/مترمربع ضخامت : میلى متر کاربرى پروفیل دیوار کناف (ورق 0.5) ردیف

محصول :سانتى متر قیمت تومان/مترمربعضخامت : میلى مترکاربرىردیف


