فرم دریافت اطالعات غرفه جهت طراحی اولیه
هـخصبت ًوبیـگبُ
ًبم ًوبیـگبُ :

هحل ثشگضاسی :

تبسیخ ثشگضاسی:

هـخصبت ؿشکت
خصَصی 

ًبم ؿشکت :

ًیوِ خصَصی 

دٍلتی 

صهیٌِ فعبلیت :
تلفي :

فکغ :

ٍة ػبیت :

ًبم هؼئَل پیگیشی :

تلفي ّوشاُ :

ایویل :

هـخصبت غشفِ
هحل غشفِ :

ًبم/ؿوبسُ ػبلي :

طجقِ :

اثعبد دقیق غشفِ:

ؿوبسُ غشفِ ( ثش اػبع جبًوبیی ) :

هؼبعت غشفِ ( هتش ):

هَقعیت ٍ ؿکل پالى غشفِ :

یک طشف ثبص 

دٍ طشف ثبص 

تعذاد طجقبت :
ػِ طشف ثبص 

جضیشُ 

ال ؿکل 

یک طجقِ  دٍ طجقِ 
ػبیش :

تکویل اطالعبت ریل جْت ثکبسگیشی دس طشاحی غشفِ هی ثبؿذ.
اطالعبت طشاحی غشفِ
سًگ ػبصهبًی ؿشکت ( جْت طشاحی ) :
داسد

کف ػبصی غشفِ :

کفپَؽ  :پبسکت  هَکت  تشکیجی 

ًذاسد

فضبی  ( VIPپزیشایی هْوبًبى ٍیظُ )  :داسد
گٌجبیؾ فضبی : VIP

ًفش

تعذاد فضبی : VIP

عذد

ثب اختالف ػطح اص کف غشفِ 

طجفِ دٍم 

تعذاد هیضّبی  : CIPچْبس ًفشُ  .......... :عذد

عذد

ػشدس غشفِ  :اػتیکش  یًََلیت  پلکؼی گالع ً ئَى پالػت  چلٌیَم 
تعذاد هیضّبی اطالع سػبًی ( کبًتش ) :
آثذاسخبًِ  :داسد

هتشاط : VIP

هتش

هجلوبى فضبی  : VIPهجلوبى ًین ػت  هجلوبى توبم ػت  هیض کٌفشاًغ 

کف فضبی  : VIPثذٍى اختالف ػطح اص کف غشفِ 
تعذاد فضبی  ( CIPپزیشایی هْوبى ):

ػبیش ............................................................................

ؿؾ ًفشُ  .......... :عذد

ػبیش :

ظشفیت ّش هیض اطالع سػبًی ( کبًتش ) ً ................ :فش
هتشاط هَسد ًیبص  .................... :هتشاط

اًجبس  :داسد

هتشاط هَسد ًیبص  .................... :هتشاط

آیب هحصَلی ثشای ًوبیؾ داسیذ؟
ًَع هحصَل

اثعبد (طَل × عشض×استفبع)

تعذاد

تَضیحبت

تجْیضات ًوبیـگبّی هَسد ًیبص
هیض  CIP

تعذاد :

صٌذلی CIP

تعذاد :

هیض کبًتش 



تعذاد :

آثؼشد کي 

تعذاد :

اػتٌذ کبتبلَگ 

یخچبل 

تعذاد :

ثٌذ تـشیفبت 

LCD

گل آسایی  :داسد

تعذاد :

تعذاد :
تعذاد :

هجل  VIP

تعذاد :

ٍیتشیي 

تعذاد :
تعذاد :

ٍػبیل ػشهبیؾ  /گشهبیؾ :

تَضیحبت :

ػبیش هَاسد دسخَاػتی :

طشاحی گشافیکی
طشاحی ّبی گشافیکی هَسد ًیبص  :ثٌش  تعذاد ..........

الیت ثبکغ  تعذاد ...........

اػتٌذ  تعذاد  .........ػبیش :

تَضیحبت :

ثَدجِ ًوبیـگبّی ( جْت طشاحی ٍ اجشای غشفِ )
هیضاى ثَدجِ هَسد ًظش کبسفشهب  ................................................................. :سیبل

* لطفبً اطالعبت تکویلی سا دس قبلت  ٍ PDFاص طشیق ػبیت اسػبل ًوبییذ.
* لطفبً پالى غشفِ ثِ پیَػت اسػبل ؿَد.

هْش ٍ اهضب
کبسفشهب

لطفبً پغ اص تکویل  ،فشم سا اصطشیق ایویل گشٍُ هـبٍساى ًیک ػگبل اسػبل فشهبییذ

تلفن 021 - 28425658 :
ایویل info@nicksegal.ir :
ٍة ػبیت www.nicksegal.ir :

