Bakı ş., Zahid Xəlilov 95, AZ1141
Tel: +994(12)310-11-77
Cell: +994(70)310-11-77/74
www.brpg.az

Fermerlər üçün quş yetişdirmə binaların
qurulması

Orta fermerlər üçün quş yetişdirmə binasının tikinti layihəsi

Quş yetişdirmə binasınnın qurulmasına dair təklif
Bu layihə BRPG və Baku Engineering şirkətlərinin yüksək təcrübəli memar-konstruktorları və
texnoloqları tərəfindən birlikdə hazırlanmışdır.
Layihələndirmə və tikinti qiymətləri optimallaşdırılmışdır ki, bu da fermerlər tərəfindən qoyulan
sərmayənin qısa müddətdə geri qayıtmasına zəmin yaradır.

Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə
alınmasına şərait yaradacaq:
o maksimal rahatlıq;
o yüksək məhsuldarlıq;
o sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

o tikinti xərclərində qənaət edilməsi;
o məhsul maya dəyərinin azalması;
o Keyfiyyətə nəzarət edilməsi
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Fermer üçün təklif paketləri:
Əsas göstəricilər:
Göstəricilər:
Fermanın eni
Ferma uzunluğu
Ferma hündürlüyü
“Pad Cooling” otağın ölçüləri
Karsas
Dam ötrüyü
Divar
Döşəmə
Səkilər
Operator otağı
Giriş-çıxış qapılar
Operator otağı qapıları
Pandus giriş-çıxışda 2 ədəd hərəsi
Solo üçün bünövrə

İllik 90 min başııq quş
ferması
16m

İllik 135 min başııq quş
ferması
16m

İllik 221 min başııq
quş ferması
16m

48m

72m

120m

2.8m
L-12m, W-1.3
Metal-konstruksiya,
Çəki-24 ton,
Qutu profil sütunlar və
ferma
PUR sendviç panel
60mm, RAL 9001,

2.8m
L-18m, W-1.3

2.8m
L-24m, W-1.3

Metal-konstruksiya,
Çəki-35 ton,
Qutu profil sütunlar və
ferma
PUR sendviç panel
60mm, RAL 9001,

H-630 mm beton pərdə,
2.2 PUR sendviç panel
60mm RAL 9001

H-630 mm beton pərdə,
2.2 PUR sendviç panel
60mm RAL 9001

12sm qal, B-20 dəmirbeton
1.5m eni, dəmir-beton
səklər
24m2, sendviç divar və
dam, dəmir-beton
döşəmə, dezbaryer
2 ədəd 2800x2500 mm
60mm sendviç, metal
qapı
2 ədəd Metal vərəqə,
daxili plastic örtüyü ilə
Beton h-120mm,
L-6m, W-16m

12sm qal, B-20 dəmirbeton
1.5m eni, dəmir-beton
səklər
24m2, sendviç divar və
dam, dəmir-beton
döşəmə, dezbaryer
2 ədəd 2800x2500 mm
60mm sendviç, metal
qapı
2 ədəd Metal vərəqə,
daxili plastic örtüyü ilə
Beton h-120mm,
L-6m, W-16m

Metal-konstruksiya,
Çəki-58 ton,
Qutu profil sütunlar
və ferma
PUR sendviç panel
60mm, RAL 9001,
H-630 mm beton
pərdə, 2.2 PUR
sendviç panel 60mm
RAL 9001
12sm qal, B-20 dəmirbeton
1.5m eni, dəmirbeton səklər
24m2, sendviç divar
və dam, dəmir-beton
döşəmə, dezbaryer
2 ədəd 2800x2500
mm 60mm sendviç,
metal qapı
2 ədəd Metal vərəqə,
daxili plastic örtüyü ilə
Beton h-120mm,
L-6m, W-16m

L-3m, W-6m, H-30sm

L-3m, W-6m, H-30sm

L-3m, W-6m, H-30sm

Qiymət (ƏDV ilə birlikdə)

Qiymət təklif al
Qiymət təklif al
Qiymət təklif al
- Qiymətə layihələndirmə, tikinti, mobilizassiya, FHN ekspertizadan keçirilməsi daxildir,
- Xarici komunikasiya və infrastuktur daxil deyil,
- Qiymətə texnoloji avadanlıqlar daxil deyil, sifarişçinin istəyi ilə əlavə edilə bilər,
- Qiymətlər boş ərazidə, əlavə tikili olmadan hesablanmışdır, torpaq analizlərinndən sonra qiymət dəyişə bilər,

Əlavələr sifariş
ilə:
Yanğın və işməli su
anbarı
Yarımstansiya

İllik 90 min başııq quş ferması

İllik 135 min başııq quş
ferması

İllik 221 min başııq quş
ferması

Dezinfeksiya keçidi

Yetişdirmə binaların sayına
uyğun
Ümumi güc hesabatınna görə,
texniki şərtə əsasən
Sahənin giriş çıxışları nəzərə
alaraq layihələndirilir və
qiymətləndirilir
W-5m, L-18m, H-7m

Yetişdirmə binaların sayına
uyğun
Ümumi güc hesabatınna görə,
texniki şərtə əsasən
Sahənin giriş çıxışları nəzərə
alaraq layihələndirilir və
qiymətləndirilir
W-5m, L-18m, H-7m

Yetişdirmə binaların sayına
uyğun
Ümumi güc hesabatınna görə,
texniki şərtə əsasən
Sahənin giriş çıxışları nəzərə
alaraq layihələndirilir və
qiymətləndirilir
W-5m, L-18m, H-7m

Peyin separatorları

Fərdi layihələndirilir

Fərdi layihələndirilir

Fərdi layihələndirilir

Sanitar buraxılış
məntəqəsi
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