
 

 

 

 بسمه تعالي

 

  ( 99 دیلیست قیمت گلخانه های تونل )

 

 : 8.5T3گلخانه تونل مدل 

 

 متر 3.2 ارتفاع وتر:  متر 2.3 ارتفاع تاج :  متر 5.8 عرض : 

 ردیف 2در  اینچ 1لوله  اتصاالت فرعي :  اینچ  3لوله  کمانها :  متر  2 فاصله بین کمانها : 

 دستور العمل نصب قالب پایه های بتني مفتول گالوانیزه  قفل نایلون آلومینیومي  تجهیزات جانبي : 

 

 
 به باال دو عدد گیربکس و گاردن تلسکوپي برای سیستم پنجره پهلو ارائه میشود . و متر  48برای سازه بطول  -

 عدد قالب فلزی برای پایه بتني در نظر گرفته شده است .  4سازه هر برای  -

 مشخصات سازه و مکانیزیم پنجره پهلو در سایت اینترنتي شرکت قابل دانلود میباشد .  -

 جاده قدیم تهران ساوه  33کیلومتر  –محل تحویل : انبار شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام  -

 مناسب تهیه گردد .  وسیلهمتری بوده و برای حمل آن میبایست  6سازه دارای قطعات  -

 سازه بدون در ورودی تحویل میگردد .  -

 انبار شرکت ) حمل ، بیمه ، تخلیه و ... ( به عهده خریدار میباشد . هزینه بارگیری به عهده فروشنده بوده و مسئولیت تجهیزات خارج از  -

 برابر مساحت گلخانه است . پوشش گلخانه بصورت طاقه ای و مطابق با وزن آن بفروش میرسد .  1.5حداقل پوشش مورد نیاز برای هر سازه در حدود  -

 افزوده خواهد شد .  99% عوارض فروش سال  9به رقم کل  -

 زمان تحویل : هماهنگي با دفتر فروش  -

 -----اعتبار قیمت :  -

 عرض مدل 

 )متر(

 طول

 )متر(

 مساحت

 )مترمربع(

 سازه گلخانه 

 )تومان(

یک ردیف سازه  گلخانه با 

 )تومان (سفت کن پالستیک

 سازه گلخانه با پنجره پهلو

 )تومان( در یک طرف

1 8.5T3-15 5.8 18 1.7.8 03..93.333 0..0.3.333 07.783.333 

. 8.5T3-18 5.8 15 180 0..373.333 00.853.333 .1.983.333 

0 8.5T3-21 5.8 .1 175.8 00.833.333 05.513.333 .8.313.333 

. 8.5T3-24 5.8 .. .3. .3.1.3.333 .0.353.333 .9..83.333 

8 8.5T3-27 5.8 .7 ..9.8 ...8.3.333 .8..73.333 8...73.333 

0 8.5T3-30 5.8 03 .88 .0.1.3.333 .9.883.333 80.813.333 

7 8.5T3-33 5.8 00 .53.8 .5.8.3.333 81.7.3.333 89.803.333 

5 8.5T3-36 5.8 00 030 8..183.333 80.3.3.333 00.773.333 

9 8.5T3-39 5.8 09 001.8 8..883.333 85..13.333 00.793.333 

13 8.5T3-42 5.8 .. 087 85.173.333 0...53.333 71.303.333 

11 8.5T3-45 5.8 .8 05..8 03.013.333 0..713.333 75.193.333 

1. 8.5T3-48 5.8 .5 .35 0..183.333 05.913.333 5..083.333 

10 8.5T3-51 5.8 81 .00.8 00.0.3.333 71.153.333 58..83.333 

1. 8.5T3-54 5.8 8. .89 73.103.333 78.053.333 59.013.333 

18 8.5T3-57 5.8 87 .5..8 7..0.3.333 77.083.333 9..713.333 

10 8.5T3-60 5.8 03 813 70.153.333 51.583.333 90.573.333 

 30/10/99تاریخ :  

 99225شماره :  

 پیوست : دارد



 

 

 پد و فن   –موارد انتخابي : پوشش دیواره جلو و عقب پلي کربنات ، سیستم سرمایش  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  



 

 
 



 

 

 


