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مراحل بازسازی

هاآشپزخانهوبهداشتیهایسرویسکاملبازسازی.1
تکوینPVCهایپنجرهنصبوقدیمیهایپنجرهکلیهتعویض.2
انرژیدرجوییصرفهمنظوربهدوجدارههایشیشهو

وراهروهادرLEDهایالمپنصبوروشناییسیستمتعویض.3
هااتاقکلیه
ویقبلهایلولهتعویض)گرمایشیسیستمکاملبازسازی.4

(رادیاتورهاتعویضهمراهبهساختمانکلفرسوده

هااتاقکلیهوراهروهاآمیزیرنگ.5
هافرشگلیموموکتتعویض.6
سرابرقیسیستماساسیتعمیرات.7
ورزشیزمینایجادوسازیمحوطه.8



دکترآقایجناببازدید
رممحتریاست)اکبریعلی

یبازسازمراحلاز(دانشگاه
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