
  

 1400نرخ مصوب شرکت هیراد صنعت برای قرارداد سرویس و نگهداری یکساله آسانسور سال 
 ساختمان گروه یک: ساختمانهای مسکونی

 واحد 10ساختمان گروه دو: ساختمانهای اداری تا 

 -تاالر پذیرایی -مراکز تفریحی -انبارها -مسافرخانه ها -خوابگاهها -ساختمان پزشکان -بانکها -مجتمع های تجاری–واحد به باال  10ساختمانهای اداری از ساختمان گروه سه: 

 آسانسور های مسافربر در پارکینگهای عمومی -رستورانها

 استادیوم و مراکز ورزشی -مدارس و دانشگاهها-آشپزخانه صنعتی-هتلها -رادیولوژی -آزمایشگاهها -انیمراکز درم -کلینیکها -درمانگاه ها -ساختمان گروه چهار: بیمارستانها

 

 گروه چهار گروه سه گروه دو گروه یک)به ازای یک دستگاه آسانسور( 

واحد  5تا 

 مسکونی

واحد  10تا 

 مسکونی

واحد  20تا 

 مسکونی

واحد  30تا 

 مسکونی

واحد  40تا 

 مسکونی

ترافیک    

 متوسط

ترافیک                

 باال

ترافیک 

 متوسط
 ترافیک   باال

ترافیک 

 متوسط

ترافیک    

 باال

نیمه اتوماتیک        

 هر ماه( -)هر توقف
22.500 25.000 27.500 31.000 33.500 43.500 46.000 50.000 52.500 56.000 58.500 

تمام اتوماتیک        

 هر ماه( -)هر توقف
25.000 27.500 31.000 33.500 37.500 46.000 50.000 52.500 55.000 58.500 62.500 

 

دادسراها و دادگاهها، پادگانها و مراکز نظامی، کالنتریها، شهرداریها، فرودگاهها، مترو ، مساجد نیاز به بازدید و پیشنهاد در مورد وزارت خانه ها ، سازمانهای دولتی و عمومی بزرگ، *

 قیمت مکتوب میباشد.

 توقف محاسبه میشود( 5توقف بر اساس  2،3،4ی باشد.)آسانسورهای توقف م 5*مالک محاسبه مبلغ قرارداد سرویس بر اساس حداقل 

 .شودیم افزوده فوق جدول در مندرج یها متیق به درصد 10سرویسهایی که مستلزم هماهنگی قبلی تلفنی میباشند ، مبلغ *

 .شودیم افزوده فوق جدول در مندرج یها متیق به درصد10بر ثانیه ، مبلغ  متر 6/1، برای آسانسورهایی با سرعت متر بر ثانیه میباشد 1*جدول فوق برای آسانسورهایی با سرعت 

متر (  5لیفت( و آسانسورهای دارای طبقات بدون توقف )دارای ارتفاع طبقات بیشتر از L*آسانسورهای دارای دو ورودی و خروجی مانند: دو درب مقابل )تونلی( یا دو درب مجاور ) 

 مول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.شامل این نرخنامه نمیشود و مش

نفر و بیشتر ، 11ر با ظرفیت هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص مانند: آسانسورهای هیدرولیک، آسانسورهای سرعت باال ، آسانسورهای خودروبر، آسانسورهای مسافرب*

 پیاده، آسانسورهای ویژه و موارد ذکر نشده در این نرخنامه، مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.پلهای عابر آسانسورهای آسانسورهای کارخانه ها و مراکز صنعتی، 

 در صد از قیمتهای فوقالذکر کسر می گردد.10*قیمتهای فوق برای یک دستگاه آسانسور در ساختمان میباشد و در صورت وجود بیش از یکدستگاه 

 *قیمت ها به تومان میباشد

 

 

 رانیا یبرق پله و آسانسور یکایسند یرسم عضو عیصنا وزارت از یبرق پله آسانسور مونتاژ و یطراح یگواه یدارا

 1 واحد ،1 طبقه افرا، ساختمان ثار،یا ابانیخ مرزداران، تهران،: یمرکز دفتر

 09124115632: همراه                                                                                (خط 8)44296323-44296869: تلفن

info@hiradsa.ir                                                                                                                                                                                                                 
www.hiradsa.ir 

 درب

ساختمان کاربری  
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