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محل 
قرارگیری 

واحد
D501
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:موقعیت•
Dبلوک 

طبقه پنجم
1واحد 

:مشخصات واحد•
مترمربع42مساحت 

دارای اتاق خواب با دیوار متحرک
تراس

D501



4پالن سه بعدی واحد با جهت دید از باال



D5متری بلوک 42طراحی داخلی واحد



D6متری بلوک 42طراحی داخلی واحد 



سایت پالن
بلوک های 

A,B,C,D
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پالن طبقات 
مسکونی
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D501



و امکاناتمشاعات
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آباديافتباغبرجساختمانامكانات:

استخر.1

خشكسونا.2

جكوزی.3

كودکاستخر.4

منظورهچندتاالر.5

ورزشسالن.6

اختصاصيكارواش.7

شاپكافي.8

تاليسازهآریاشرکتوسطساختمانمدیریت.9

محترمساكنينكاریقرارهایوجلساتبرای(Office)اداریسالن.10

كودکمهد.11

آرایشسالن.12

خشكشویي.13

آپارتماننظافتخدمات.14

رستوران.15

مجللالبي.16

حياطسازیمحوطه.17

سالمتجاده.18

مدیریتاتاق.19

قرآنمهدونمازخانه.20

سرایداری.21

(اضطراریبرقسيستم)برقژنراتوراتاق.22



معرفی بلوک های مسکونی

پالن همکف 
و مشاعات
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و مشاعات
امکانات
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شرایط 
فروش
واحد
D501
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5متری طبقه  14D42مرحله

ردیف
قیمت پایه  هر متر 

میلیون تومان

پیش پرداخت 

)میلیون تومان(

اقساط 11 ماهه

)میلیون تومان(

مبلغ کل اقساط

)میلیون تومان(

قسط آخر به تاریخ 

401/03/30

)میلیون تومان(

زمان تحویل

)میلیون تومان(

انتقال سند 

)میلیون تومان(

مبلغ کل 

)میلیون تومان(

مبلغ کل  با پارکینگ و سیستم 

سرمایش و گرمایش

)میلیون تومان(

توضیحات

ت          1,344            1,214       67       67          -    269       24.4            941     28.9     1  با 70درصد پیش پرداخ

ت          1,344            1,214       67       67          -    134        12.2        1,075     28.9    2  با 80درصد پیش پرداخ

ت          1,297             1,171       65       65          -     -          -         1,167     27.9    3  با 90درصد پیش پرداخ

ردیف
قیمت پایه  هر متر 

میلیون تومان

پیش پرداخت 

)میلیون تومان(

اقساط 11 ماهه

)میلیون تومان(

مبلغ کل اقساط

)میلیون تومان(

قسط آخر به تاریخ 

401/03/30

)میلیون تومان(

زمان تحویل

)میلیون تومان(

انتقال سند 

)میلیون تومان(

مبلغ کل 

)میلیون تومان(

مبلغ کل  با پارکینگ و سیستم 

سرمایش و گرمایش

)میلیون تومان(

توضیحات

ت          1,596            1,466        80       80          -    319        29.0         1,117     34.9     1  با 70درصد پیش پرداخ

ت          1,596            1,466        80       80          -     160        14.5        1,277     34.9    2  با 80درصد پیش پرداخ

ت           1,540            1,414       77       77          -     -          -        1,386    33.7    3  با 90درصد پیش پرداخ

توضیحات : 

  مبلغ 75 میلیون تومان بابت پارکینگ و مبلغ 55 میلیون تومان بابت سیستم سرمایش و گرمایش  به مبلغ کل در جدول اضافه شده است .

شرایط پیش فروش آپارتمان های برج باغ     واحد

تیپ 1

تیپ 2 



معرفی بلوک های مسکونی

طبقه 
-1زیرزمین 
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معرفی بلوک های مسکونی

طبقه 
-2زیرزمین 
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مشخصات فنی ساختمان

اسكلت بتني مطابق نقشه ها

فيت لوله های مطابق با نظرطراح سيستم فاضالب اگو شهری و لوله كشي فاضالب پوش...تيغه بندی آجر و سفال و بلوک سيماني و
هود آشپزخانه وهواكش سرویس ها پوليكا

لوله كشي آبسرد وگرم پنج الیه

شيرفلكه آبسرد داخل هر واحد جهت قطع آب ورودی

سيم كشي از نوع درجه یك

نصب تابلوبرق عمومي همراه با كنتورهای جداگانه برق برای هر واحد

 نفره با موتور ایتاليا و اتاق ایراني مرغوب8آسانسور

نصب نرده راه پله استيل مطابق نظرطراح

درب ورودی آپارتمان ضدسرقت
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مشخصات فنی ساختمان

كف و دیوارپاركينگ مطابق بانظرطراح

كف پله ها و پاگردها سنگ مرغوب مطابق با نظر طراح

كف پشت بام ایزوگام با موزائيك

كف فضاهای تر دو الیه قير گوني یا مشابه دیوارپشت با ارتفاعي كمتردیوار به عنوان حفاظ

شي گاز نما جلوی ساختمان تركيب آجروسيمان وسنگ تراورتن واحد ها دارای انشعاب گاز به صورت اختصاصي نمي باشند و لوله ك
برای واحد به صورت جداگانه انجام نمي گيرد به همين علت اجاق به صورت برقي در نظر گرفته شده است

 وش اجرا به مشخصات فني طبق جدول نازک كاری فوق وهمچنين ر-ابزارآالت -كارگر-پيمانكار -تایيد و تعيين نوع و جنس مصالح
ه موظف عهده فروشنده و نظر و سليقه ایشان انجام خواهد شد و پيش خریدارحق هيچگونه شكایت ودخالتي نخواهندداشت وفروشند

.خواهدبودتمامي مراحل ساختماني بویژه مشخصات فني را طبق قرارداد به نحو احسن بصورتيكه مورد تایيد مهندس باشد
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1جدول نازک کاری تیپ 
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.سيستم سرمایش و گرمایش به صورت مركزی مطابق با نظر طراح مي باشد•

.مي باشدبرعهده خریدار سرویس های بهداشتي توالت ایراني مطابق نظر طراح و خرید و نصب توالت فرنگي و روشویي و دوش كابين در سرویس •

كف آشپزخانه و سالن و اتاق خواب سراميك ایراني معمولي مطابق نظر طراح  •

HDFدرب های اتاق خواب •

سرویس های بهداشتي سراميك ایراني معمولي مطابق با نظر طراحكف •

دیوار سرویس بهداشتي تا یك رج به آخر مانده كاشي ایراني معمولي مطابق با نظر طراح•

شيشه ها دوجداره و پر شده با گازUPVCپنجره های نما •

دستگيره و یراق آالت درب ها ایراني معمولي مطابق با نظر طراح •

سقف داخلي كليه فضاها گچ و بدون ابزار گچ و داخل سرویس ها سقف كاذب مطابق با نظر طراح•

كليد و پریز ایراني معمولي ارت دار•

مطابق با نظر طراح( شيرآالت كاویان اهرمي معمولي و یا مشابه آن)شيرآالت ایراني•

.و خرید و نصب آن برعهده خریدار مي باشد. اجاق برای آشپزخانه مطابق با طراحي به صورت اجاق برقي مي باشد•

.آپارتمان فوق فاقد نقاشي، كابينت هوشمند سازی مي باشد•



2جدول نازک کاری تیپ 
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كابينت درجه یك با سينك استيل و هود و اجاق برقي روميزی مطابق با نظر طراح•

ر طراحمطابق نظفروشندهبرعهدهو خرید و نصب دوش كابين سرویس مستر بر عهده فروشنده( حمام و توالت)سرویس های بهداشتي ایراني و فرنگي در تمام سرویس ها•

درجه یك (ركتي فایر)60*60كف آشپزخانه و سالن اتاق خواب سراميك ایراني بدون درز •

مطابق با نظر طراحMDFیا مشابه و در كمد دیواری ریلي CNCدرب های اتاق خواب •

دیوار آشپزخانه در محل نمایان كاشي ایراني درجه یك با نظر طراح•

كف سرویس های بهداشتي سراميك ایراني درجه یك•

دیوار سرویس های بهداشتي تا یك رج به آخر مانده كاشي ایراني درجه یك با نظر طراح•

شيشه ها دوجداره پرشده با گاز UPVCپنجره های نما •

و یراق آالت درب ها ایراني درجه یك مطابق با نظر طراحدستگيره •

كليد و پریز ایراني درجه یك ارت دار•

واحد نقاشي شده تحویل خریدار مي شود•

.سقف كليه فضا ها مطابق با نظر طراح انجام مي شود•

(BMS)هوشمند سازی آپارتمان مطابق با نظر طراح•



گامی مطمئن ، فصلی نو
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2، طبقه اول،واحد120پاسداران، بوستان هشتم،پالک 
22557462-22558254-021
9121962272-09121965817

https://talypark.com
@Talypark

Taly.construction.co

https://talypark.com/
t.me/talypark
instagram.com/t

