
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
١٠

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

٩٥١٨٠٥٣٠/ پ

٩٥٢٨٠٤٥٤/ م

جاده سازان خراسان

آسفالت
شماره ثبت شر3ت:٤٦٣٥٦

زیرسازى،محوطه،خيابان
٠٩١٥٣١١١٤٧٩
٠٩١٢٥٣٦٨٦٩٥

آسفالت 
ز�رساز� محوطه

ایزوگام شرق ۶٧٣۶
٠٩١٥٣٠٥٦٧٧٩
٣٦٥٨٤١٧١

٩٥٢٤٣٦٢٠/ م

ژئو ممبران
عایق استخر

٩٥٢٨٧٧٤٠/ ج٠٩١٥٣٦٣٧٩١٧

٩٥٢٤٧٦٩٢/ م

ا�زوگام 
هوشمند 

فروش و نصب با ضمانت ١٠ ساله 

بلوارمعلم    ٣٨٦٩٢٣٦٦
قاسم آباد   ٣٦٦٤٠٧٢٧ 
الهيه                    ٣٥٢٣٤٦٥٣ 

شر3ت 
آسفالت سيد 

زیرسازى محوطه 
قيرگونی - ایزوگام

 مجوز ۴۵٢١١٢
 ٠٩١٥٧٣٤٠٠٣٤

٣٦٦٥٨٥٥٧ موسوى
٩٥١٦٠٦١٠/ پ

ا�زوگام شرق
٣٣٦٨٠٠٨٦

٣٧٣٤٦١٤٤ -٠٩١٥٩١٦٩٢٤٦
٩٥٢٦٦٧٤١/ ف

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا�زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
٣٢٧٠٣٠٠٧ 

اصغر حسين پور
(شعبه دیگرى ندارد) 
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٢٠٢١٠٠/ پ

٩٥١٩١٧١٤/ ق

نصب ا�زوگام                                    
درجه �< استاندارد

با قيمت کارخانه 
دفتر کارخانه: 

نبش مطهرى شمالی ۵۵  
٣٧٣٣٧٠٨٠

 ٠٩١٥١١٥٩٥٥٥

آسفالت محوطه 
ایزوگام و قيرگونی نقد و 

اقساط ١٠ ماهه    ٣٦٦٥٩٣٢١ 
٩٥٢٠٢٨٧٦/ ف ٠٩١٥٣٠٢٧٢٣١

٩٥٢٤٣٩٢١/ پ

بدون خراب�
استخر پشت بام سرویس بهداشتی با 
عایق نانو زایکوسيل و ١٠سال ضمانت
٠٩١٥٣٢٣١٤٣٧-٣٧١٢١٠٣٨

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

ا�زوگام شرق
قيرگونی آسفالت و جدول

کلی و جزئی-بدون تعطيلی 
با بهترین کيفيت

٠٩١٥٣١٧٨٣٤٠
٠٩١٥٥٢٣٦٧٨٥
٠٩١٥٤٠٠٨٣٤٠
٠٩٣٦٤٦٤٤٠٤٥

٩٥١١٤٨٦٤/ م٣٧٢٤٢٠٤٠

٩٥٢٨٢٦٣٧/ م

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام شرق 

(نقد)  سریع وارزان    (اقساط)
٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧-٣٦٥١٧١٦٢

ا�زوگام شرق 

لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله   

سجاد 
بهشتی

 آزادشهر 
پيروزى 

احمدآباد
 هاشميه 

عدل خمينی 
هفت تير 

فرامرز
گاراژدارها 

دانشجو 

                   
 ٣٨٤٣٠٨٨١                    
٣٨٤٤٨١٣٠                     
٣٨٨٢٦٢٨٧                      

 ٣٨٨٤١١٠٤                      
٣٨٤٣٠٨٨١                        
 ٣٨٨٢٦٢٨٧                       
   ٣٨٥٣٥١٦٤                      
٣٨٨٤١١٠٤                        
٣٨٤٤٨١٣٠                       

 ٣٨٥٣٥١٦٤                        
٠٩١٥٣١١٤٢٥٣                

٩٥٢٠١٤١٤/ پ

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

ا�زوگام شرق
 عا�ق سازان

ایزوگام پشم شيشه  اصل
 کلی و جزئی 

با ۵سال بيمه ایران
لکه گيرى پذیرفته می شود 

٣٧٢٨٩٥٩٥
٣٧٢٦٠٥٩٩

فروش زیر فی کارخانه 
٠٩١٥٣٠٨١٤٦١

٩٥٢٧٧٦٢٣/ م

شر3ت توسعه عمران
اجراى آسفالت محوطه و زیر سازى

٣٦٥١٠٥٧٩-٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٢٨٢٦٣٦/ م

ا�زوگام ، آسفالت ، قيرگون�
کلی و جزئی پذیرفته می شود

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

 ا�زوگام شرق 
 نقدى ٩% تخفيف

 ١٠ سال ضمانت - بازدید رایگان
٩٥٠٣٣٤٥٩/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

٩٥٢٥٠١٩١/ ف

ا�زوگام 
دانا بام شرق
 (با ضمانت ١٠ ساله) 

 بازدید و حمل رایگان

 ٣٧٥١٦٤٧٣
٠٩١٥١٠٦٧١٥٣

٩٥٢٧١٣٦٩/ م

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی و واکس 

٠٩١٥٧٣٨٩٦٠٤
٠٩٣٣٧٢٠٧٣٥٦

٣٢١٥١٧٦٨

٩٥١٦٨٠٢١/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

ا�زوگام شرق 
قيرگونی، آسفالت، کلی و جزئی 

لکه گيرى در اسرع وقت 
٠٩١٥١١٠٣٣٧٨-٣٧٥٧٣٠٣٨

٩٥٢٩٥٣٢٥/ م

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

ا�زوگام شرق 
اول مقایسه بعد خرید

تخفيف ویژه (تمام نقاط شهر)
آسفالت ،قيرگونی

 کلی ،جزئی،نقد اقساط 
٠٩١٥٧٠٠٤٩٢٦

 بازدید رایگان
٣٧٥٧٤١٢٢-٣٧٣٤٢٥١٦

٩٥١٩٤١٨٢/ م

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

 ٠٩١٥٦٤٦٠٦١٢ 
٩٥١٩٩٠٢٠/ قشریفی

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٩٥٢١٩٩٦٦/ ف       ٣٧٢٨٥٧٩٥

٩٥٢٥٧٤٣٥/ م

 انواع ا�زوگام شرق 
 به قيمت کارخانه 

نقدى 
١۵% تخفيف 

٠٩١٥٥١٣٦٦٠٩
٣٧٢٦٤٣٠٠
 ٣٥٠٢٢٢٨٨

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى 
      باضمانت ١٠ سال

آزادشهر٣٦٠١٦٧٣٧ 

دانشجو   ٣٨٦٧٥٢٥٦ 

احمدآباد ٣٨٤٤٥٦١٠ 

بلوار معلم ٣٨٩٢٩٢٤١ 

پيروزى  ٣٨٨١٧٢١٤ 

فرامرز٣٦٠١٧٧٠٣ 
قاسم آباد ٣٦٢٠٣٠٧٩ 

کوشش   ٣٣٤٩٠٧٦٩

 وکيل آباد ٣٨٩٢٩٨٠٥

٠٩١٥٥٠٧٠٤٢٢ 
عظيمی

 

٩٥١٥٤٦٠٧/ ل

ا�زوگام
 شرق 

کلی و جزئی  
 بازدید رایگان 

٠٩١٥٤٠٨٥٢٥٨
٣٧٥٧٤٧٩٤

٩٥٢٧٩٥٠٢/ ف

ا�زوگام
آسفالت،محوطه سازى

قيرگونی،لکه گيرى 
نقد      اقساط

 ٠٩١٥٥١٤٢١٦٨
٩٥٢٤٣٤٢٣/ ل٣٧١١٩١٥١

ا�زوگام شرق
بازد�د را�گان

کلی و لکه گيرى
(بدون تعطيلی)

٠٩١٥٢٢١٦٦٨٥
٣٧٢٥٣٠٩٢

٩٥٢٢٣١٥٩/ د

٩٥١٥٣١٧٤/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

ا�زوگام 
ب� نظير شرق 

قيرگونی، آسفالت محوطه 
بازدید رایگان 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

٩٥٢٥٧٧٢٤/ پ

ا�زوگام
آسفالت ،لکه گيرى، قيمت مناسب 

حسينی ٠٩١٥٥٧٥٤٢٨٧
٣٦٧٧٧٧٤٩

ا�زوگام شرق 
١٠ سال ضمانت کتبی ١۵% تخفيف  

٠٩١٥٥١٣١١٠٥
٩٥٠٢٣٣٢٢/ ف

٩٥١٩٠٥٨٥/ د

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

 

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٢٣٩٢١٣/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

٩٥٢٠١٥٦٨/ ف

 �لLه گير� خرده 3ار
در اسرع وقت- کيفيت باال  

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٠٥٥١٦١ یزدیان

شر3ت زر�ن صنعت 
طراحی و اجراى دکوراسيون

داخلی تجارى ، ادارى
مسکونی کابينت، کمد دیوارى

پارتيشن پارکت،  پنل
 وکيوم ، MDF ، هاى گالس 

 چهارراه آزاد شهر، معلم۴ 
٣٦٠٢١٧١٥

٩٥١٨٠١٣٦/ ط

 خرده 
�3ار

 درب -کابينت-جارختخوابی
 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

 ٣٩٠ �3ابينت MDF متر
مالمينه ٣٠٠ 

 با یراق آالت درجه ١
٩٥٢٩٠٨٠١/ م٠٩٣٧٩٤٠١٨٨٨

٩٥٢٦١٢٤٦/ ف

 �تعميرات فور
ساخت کابينت و کمددیوارى 

MDF مالمينه تبدیل فلز به ،MDF
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨

 MDF 3ابينت تمام
با یراق لوکس و آرام بند مترى 

٣٢٠ت یک عدد  سينک دوقلو هدیه 
٩٥٢٢٥٧٩٦/ ق  ٠٩١٥٨٩٣٣٨٤٣

 �تعميرات فور
 چوب و MDF در محل 

٠٩١٥٥١٢٦١٨٤
٩٥٢٩١٢٦٩/ ف

٩٥٠٨٥٠٣٤/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

 MDF 3ابينت فلز و
مستعمل شما را با قيمت باال 

خریداریم  ٠٩١٥١٠٧٨٦٥٢
٠٩١٥٢١٦٤٣٧١

٩٥٢٧٢٨٢٠/ ف

٩٥٢٣٤٩٣٣/ پ

3ابينت و3مد
اقساط بلند مدت 

مالمينه ٣٢٠/٠٠٠      
 ٣۶٠/٠٠٠MDFمالمينه

 ۴٠٠/٠٠٠ MDF 
کمددیوارى ٠٠٠/٧۵

٠٩١٥٨٩٦٠٨٩٠

MDF ، 3ابينت
دکور مغازه ،تحویل فورى

 کابينت ٢٨٠           دکور ۶۴
٠٩١٥١٠٠٣٦٢٦

٩٥٢٩٢٨٩٧/ ف

٩٥٢٨٣١٤٣/ پ

MDFآراست 
طراحی و اجراى دکوراسيون داخلی 

تجارى،مسکونی،ادارى
 پارتيشن ،پنل 

کابينت MDF-٣۶٠٠٠٠ تومان 
مالمينه ٢٨٠٠٠٠ تومان 

هایگالس ایرانی ۵٢٠٠٠٠ تومان 
هایگالس ترک ۵٩٠٠٠٠ تومان

٠٩١٥٤١٧٨٦٦١

 تخت تاشو
اکبرى ٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

�3اال� چوب خورشيد
نماینده شرکت هایگالس سيتک،توزیع
mdf ومالمينه ٠٩١٥٩٠٠٥٦٢٥

٩٥٢٧٢٧٥١/ خ٠٩١٢٣١٣٨٨٥٠

٩٥٢٥٤٦١٧/ پ

٣٧٠ MDF 3ابينت تمام
کابينت تمام مالمينه   ٣٢٠  
تعميرات پذیرفته می شود 

٠٩١٥٢٠٣٠٨٦٠

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

٩٥١٩٥٣١٠/ ف

3ابينت مالمينه ٢٦٠
اشکاف مالمينه ۵۵ تبدیل فلز به

 MDF کابينت فلز و هایگلس ٣٠٠
٠٩١٥٨٩٢٧١٣٠

٩٥٠٩٣٣٩٨/ ق

3مدد�وار� متر�٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

٩٥١٢٠٩٦٧/ ف

خر�دار 3ابينت
مستعمل، فلز، MDF فقط نقد

٠٩١٥٤٧٥٠٦٥٢
٠٩٣٩٢٩٤١٣٩١  

صنا�ع چوب� پارسيان 

اقساط بدون سود
 ویژه کارمندان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان  

کابينت ٢٨٠ تومان دکور  
فروشگاهی و ادارى ۶٠ تومان 

مجهز به دستگاه برش و نوار
 مجرى پروژه هاى عظيم 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٩٨٦٣٠٢٣٤

٩٥١٦٩٣٥٤/ ف

�خرده 3ار
 و تعميرات

 

٩٥٢٨٩٥٣٠/ ف٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨

٩٥٢٤٦٩٦٢/ ف

3مد د�وار� متر� ٥٠ تومان
کابينت، درب، تعميرات 

و خرده کارى
٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

٩٥٢٧٧٦٢٦/ م

نوژن 3ابين 
کابينت و اشکاف 

مالمينه ۴٩,٠٠٠ تومان 
ام دى اف ۶۴,٠٠٠ تومان

نمونه کارها و ليست قيمت ها 
 nojencabin.com  در سایت

٠٩١٥٩٠٢٥٥٨٠
٣٧٣٤٤٠٢٤  مشمول

      بازدید رایگان  

 �صنا�ع چوب ناصر
درب کابينت اشکاف 

٠٩١٥٥٢٤٩٩٠٦-٣٧٢٤٦٠٥٣
٩٥٢٨٣٠٤٠/ ف

٩٥١٨٠١٩٩/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

تLنوت<
اجراى تمام سازه هاى چوبی 

کابينت با مدرن ترین طرح هاى روز 
(کالسيک ،هایگلس، وکيوم ) 

دکور- انواع کمد و اشکاف هاى ریلی
ميز LCD -تخت هاى تاشو 
سرویس عروس و نوزاد  

٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦
٩٥٢٨٩٠٣٩/ پ٠٩١٥٦٩١٦٥٠٦

٩٥٢٥٩٤٩٢/ پ

3ابينت نقد و اقساط
3يفيت عال� 

٣٩٠/٠٠٠ MDF تمام
 ٣۵٠/٠٠٠ MDF مالمينه 

تمام مالمينه ٠٠٠/٣١۵ 
کمددیوارى ٠٠٠/٧۵

٠٩١٥١٥٨٧٥٧٩
 �آرمين 3ابين،3مد د�وار

مترى۶٨٠٠٠،بازدید رایگان
٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣

٩٥٢٣٩١٦٥/ ف٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

د3وراسيون داخل� 
کابينت و کمددیوارى و پارکت و 

تعميرات با قيمت مناسب 
٩٥٢٨٥٠٠٦/ آ٠٩١٠٥٧٨٥٦٨٦

MDF شاهزاده
طراحی و اجرا کابينت، کمد 

ميز TV، سرویس خواب 
 MDF کابينت تمام
٣٧٠,٠٠٠ تومان 

هایگالس ۴۶٠,٠٠٠ تومان 
اشکاف با نصب ١٠٠,٠٠٠تومان

نقد و اقساط  
٠٩١٥٩٧٦٦٣٧٩

٩٥٢٦٣١٩٦/ ق

د3وراسيون ز�با 
کابينت ،کمد دیوارى 

 نصب یک روزه -همراه با طراحی 
٩٥٢٣٣٥٤١/ ط٠٩١٥٣١٦٦٤٥٣

 MDF تعميرات
 �و خرده 3ار

 

٩٥٢٥٩٤٧٦/ م٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

٩٥١٨٤٦٤٢/ خ

�وسB پورگل
مجرى و طراح دکوراسيون داخلی

MDF وهایگالس ٠٩١٥٤٤٩١٦٦٠
٠٩٣٩٢٣٨٦٣٤٣

ها�گالس از 
٤٥٠٠٠٠ �متر

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

گروه توليد� پارسيان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان
 دکور مغازه ۶٠ تومان
کابينت ٢٨٠ تومان 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
مجهز به دستگاه هاى پيشرفته 

٠٩١٥٩٢٩١٢٥١
٩٥٢٥٧٣٦٩/ ف

صنا�ع چوب وام د� اف
نوین باکس کابينت ام دى اف٣۵٠

هایگالس۴٠٠اشکاف٨٠
٠٩٩٠٣٢٣٠٩٣٦

٩٥٢٩٣٤٨١/ ق

 ٢٨٠ MDF 3ابينت
مالمينه ٢٣٠
٩٥٢٠٩٠٣٣/ ف٠٩١٥٨٢٦٢٥٢٨

٩٥١٤٧٧٣٢/ ط

خر�د3ابينت
 دست دوم و پرت ام.د�.اف

MDF فلزو
عظيمی٠٩١٥٣١١٦٢٤٣

٩٥١٤٥١٩٢/ ق

صنا�ع �MDFگانه 
 ساخت کابينت و اشکاف تبدیل فلزبه
mdfتوافقی ارزان،نقد،اقساط توافق 

٠٩٣٨٩٠١٥٢٥١بامشترى

3ابينت و 3مد د�وار� و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

3ابينت و ام د� اف

٩٥٢٦٥٧٣٧/ م


