
LSF مشخصات واحدها  باسازه ضدزلزله

مساحـت واحـدها  80 متر مربـع داراي سـند  شـش دانگ می باشـد که همگی دو خوابـه داراي پارکینگ 

مشـخصی در حـیاط بــه صورت ویالیی و دو طبقه است . ویالها دو طبقــه بــا نماي ســنگ تراورتن و 

داراي شیر آالت اهرمی استاندارد، آیفون درب بـازکن   فایبرسمنت داراي آب، برق و گاز مستقل با سازه 

برقی، پنجره UPVC  بـا شیشـه هاي دوجداره، درهاي HDF  کلید پریز ، لوازم بهداشـتی، کف سرامیک  

می باشد.

موقعیت

این پروژه در موقعیتی بی نظیر در حاشیه اتوبان قزوین رشت مشرف بـه رودخانه سـفید رود بـا چشـم 

اندازي زیبا در میان باغات زیتون واقع شده است

لوشان، شهر تنفس

موقعیت

 شهرك مهرگان،  مدرن ترین شهرك مشهد  در  منطقه 3  شهري با فاصله 15 کیلومتري حـرم مطهر بـا 

بهترین آب و هوا بنا شده است.

LSF مشخصات واحدها  باسازه ضدزلزله

دو واحـد 80 متري در زمین هاي  ویالیی، همگی دو خوابـه داراي پارکینگ مشـخصی در حــیاط در دو 

داراي شـیر آالت   طبقه اسـت. نما سـنگ تراورتن و فایبرسـمنت و سیمان داراي آب، بـرق و گاز مستقـل

اهرمی استاندارد، آیفون درب بـازکن برقـی، پنجره UPVC بـا شیشـه هاي دوجداره، درهاي HDF کلید 

پریز ، لوازم بهداشتی، کاشی و سرامیک آشپزخانه و کف واحد ها می باشد.

امکانات پروژه

کلیه امکانات  شـامل، معابـر آسـفالت شـده ، خطوط اتوبوسـرانی،پیاده راه شـهري، کالنتري، مدرسـه، 

دبیرستان، فروشگاه شهروند مسجد، درمانگاه، مهدکودك، ورزشگاه و فضاي سبز می باشد.

 موقعیت:

 پروژه در حاشیه بلوار اصلی شاهرود جنب هتل پارمیدا واقـع شـده اسـت و داراي شهرسـازي مدرن و 

طراحی منحصر بفرد است. تعداد واحدها در پروژه  276 واحد می باشد.
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مساحت واحدها میانگین 85 مترمربع داراي سند شش دانگ می باشد که همگی دو خوابه داراي پارکینگ 

مشخصی در فضاي باز.  بلوك ها سه طبقه با نماي سنگ تراورتن و فایبرسمنت داراي آب، برق و گاز بـا 

سازه داراي شیر آالت اهرمی استاندارد، آیفون درب بازکن برقی، پنجره UPVC با شیشه هاي دوجداره، 

درهاي HDF کلید پریز ، لوازم بهداشتی،کف سرامیک می باشد.

پالن طبقه همکف پالن طبقه اول و دوم پالن طبقه همکف پالن طبقه اول
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 LSF ساختمان دوستدار محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژي
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پروژه 112 واحدي روسیه

پروژه ایران مالپروژه پارك علم و فناوري
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