










H 17 284حداقل مساحت آن   (سر پوشیده  )ابعاد مجموعه استخر و فضای بستهm² 9 و استخر حداقل با طولm1036/27 5در پالن طبقه-

H 18 93حداقل مساحت آن  (رو باز )ابعاد استخر فضای بازm 9 و حدلقل با طولmندارد

H 19 900حداقل عمق استخر بایدmm 1/5 و اگر در همه جا یکسان باشد حد اکثرm1./2 5در پالن طبقه-

H 20 4/65حداقل سطح جکوزی کنار استخر بایدm² 18 5در پالن طبقه-

H 21 1/5یک فضای بدون مانع به دور استخر به عرضm3./48 5در پالن طبقه-

H 22 900یک فضای بدون مانع به دور جکوزی به عرضmm200 5در پالن طبقه-

H 24 5در پالن طبقه داردباید دوش خارجی و داخلی داشته باشیم-

H 25 5در پالن طبقه دارد میز در استخر سر باز داشته باشیم3 میز در استخر سر بسته و 3حداقل-

H 26 5در پالن طبقه دارد نفر باید فراهم شود20میز صندلی ها در فضا برای سرویس دهی حداقل به-

H 28 915عرض درب ورودی حداقل بایدmm5در پالن طبقه 200 باشد-

H 29 2/4ارتفاع درب ورودی حداقل بایدm5در پالن طبقه 4/.2 باشد و قابلییت بسته شدن اتوماتیک داشته باشد-

H 305در پالن طبقه دارددر هر رختکن ، باالی هر روشویی باید آیینه نصب شود و یک آیینه قدی هم در  هر ورودی نصب شود-

H 31 1/5ارتفاع آویز کت بایدm5در پالن طبقه 5/.1 باالی سطح زمین باشد-

H 27 90ابعاد رختکن و کفش کن باید باالیm²5و نیم طبقه - 5در پالن طبقه 109/33  باشد-

H 23

استخر
 ابعاد پیش بینی شده در طرح ،

( ستاره قم 5هتل )به متر مربع 
آدرس جزئیات در پالن ها

مجموعه قوانین و مقررات طراحی و ساخت هتل های زنجیره ای بین المللی هیلتون

-5در پالن طبقه دارد تغییر ارتفاع باید رنگ کاشی ها در هر تغییر ارتفاع تغییر کند300mmدر استخر هر 
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