
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
١١

3ابينت ها�گلس 
ترک ACT مترى ۵٠٠ 

تمام MDF درجه ١ 
مترى ٣٨٠ 

اشکاف مالمينه مترى ۶٠ 
٠٩١٥٩٢١٢٥٢٧

٩٥٢٩٠٧٥٥/ م

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

 �3ابينت ،3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٤٧/ ق

3ابينت ٢٨٠
کمد دیوارى ۵٠ دکور مغازه ۶٠ 

نقدو اقساط بازدید رایگان 
٩٥٢٨٥٣٢٣/ ف٠٩١٥٦٢٩٥٠٩٢

 3ابينت شارع� 
٣۴٠ MDF ،٢۶۵ مالمينه 

کمددیوارى مترى ۴٠ با چک و
 ٠٩١٥٢٣٧٣٨٠١ بدون چک

٩٥٢٦٢٤٥١/ م

 قيمت را شما تعيين 3نيد
�شر3ت رادپيمان رضو

RPR
اجراء درب ، کابينت، کمددیوارى 

چوب و مصنوعات چوبی
A درجه کيفی 

تخفيف ویژه تا پایان دى ماه 
٠٩١٥٥٠٧٦٣٥٩ 

٩٥٢٩٤٣٦٢/ م

٣٨٠٫٠٠٠ -MDF3ابينت
مالمينه ٢٨٠٫٠٠٠ 

سينک و دستگيره رایگان اقساط 
٠٩١٥٨٠٢٥٤٠٣بلند مدت 

٩٥٢٨٩٢٧٩/ ف

�3انLس 3انتينر آزاد
سازنده انواع کانکسهاى ویالیی 

مسکونی ، ادارى و غيره 
٩٥١٨٣١١٤/ ب٠٩١٥٢٥٠٠٠١٩ 

3انLس 3انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٩٥٢٠٠٩٨٣/ پ
٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

آر�ا 3انLس
انواع کانکس و اجراى سقف

٠٩١٥٢١٥٢١٥٦
٣٦٥٧٢٠٥٧-٠٩١٥١٠٠٠١٨٠

٩٥٢١٨٦٩٤/ ق

سنگ ساب� طوس
اسيدسابی سنگ و موزائيک،بتن،پله با 
دستگاه هاى بدون صدا ٠٩١٥٤١٤٥٣٨٦

٩٥٢٦٤٥٠٥/ خ٠٩٣٦١٩٩٦٧٠٧

٩٥٢٦٩٠٩٨/ ق

اطمينان
 ساب انواع سنگ،موزائيک،پله،بتن
 نمونه کار رایگان شهروشهرستان

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

سنگ ساب� مجيد
 ساب سنگ قدیم وجدید ، 

نما و بتن
٠٩١٥٣٠٥٩٢٨٩- ٣٢٧٧٠٢٢٧

٩٥٢٨١١٧٩/ ف

پارسا 
نماشو�� و سنگ ساب�
بدون داربست سند پالست 

اجراى پيچ و  رولپالک 
ساب انواع سنگ و موزائيک 

٣٦٠٤٥٦٣٦
٠٩١٥١٨٠٤١٦٦

٩٥٢٦٨٥٢٧/ ف

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو�ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

سنگ ساب� الغد�ر 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٠٠٧٣٥٨٧
٩٥٢٦٤٦٠٣/ ف٠٩٣٩١٣٦٩٣٦٠

٩٥٢١٩٥٨٢/ ف

سنگ ساب� اميد
     تخصص ما کف سابی 

انواع سنگ، موزائيک ، بتن، پله و نما
٠٩١٥١٠٤٠٥٢٤

ساب صداقت
 سنگ،موزائيک، پله، بتن و نما
٠٩١٥٧٦٠٧١٢٠

٩٥٠٦٨٣٩٠/ ط

سنگ ساب� سجاد 
ساب سنگ موزائيک و بتن

٠٩١٥٠٠٣٧٠٦٩
٩٥٢٨٦٢٨٥/ ف٠٩١٥٥١٤٧٥٦٩

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

ساب بهار
ساب سنگ،موزائيك، پله،نما بتن
٠٩١٥١٠٩٤٦٢١-٣٢٧٦٩٦٥٦

٩٥١٨٦٦٨٣/ ف

سنگ ساب� ز�با 
ساب سنگ، موزائيک،

 پله و بتن و ... ٠٩١٥١٠١٣٥٨٧ 
٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٢١٥٨٢٣/ ف

سنگ ساب� بزرگ قدس
ساب انواع سنگ، موزائيک،آجر

 بتن ، پله و نما شویی با سند پالست
٠٩١٥٦٠٠٠٧٢٢

ساب موفق
سنگ، موزائيک، پله و بتن

٩٥١٧٢٣٤٣/ ط٠٩١٥٥٨٠١٠٧٠

سنگ ساب�
 برادران برق� 

ساب انواع سنگ، بتن، پله و غيره 
٩٥٢٤٣٣٤١/ ق٠٩١٥٩١١٢٢٧٥

٩٥١٧٢٣٦٦/ ط

سنگ ساب� ب� نظير
ساب سنگ، موزائيک، بتن،نما

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

سنگ ساب� نمونه 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠٣٣٥٩٧

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

 Bمنص
ساب انواع سنگ، موزائيک 

 پله ، نما و بتن   ٣٧٣٣٤١٧٢
٩٥١٧٣٠٨٤/ ف٠٩١٥٩٧٥٠٠٨٣

٩٥١٦٥٤٦٨/ ف

سنگ ساب�
 مشهدالرضا

قيمت توافقی
٠٩١٥٤٠٦٠٦٧٩

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

٩٥٠٣٦١٣٧/ پ

ساب
�خسرو

سنگ،موزائيک،پله ،بتن
نماشویی(سندپالست)

باضمانت کتبی
٠٩١٥٥٧٤٠٠٧١

٠٩١٥٨٠١٤١٩٣

٩٥٢٧٢٣٦٨/ ف

سنگ ساب� مح< 
جرم گيرى و الیه بردارى و کف سابی

 سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 
٠٩١٥٢٥٥٦٩٦٠   

٩٥١٩٩٠٧٩/ ف

نماشو�� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 

٠٩٣٠٤٥٩٣٠٣٧
٣٢٦٠٥٢٨٢

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

٩٥٠٩٤٤٣٣/ ط

ساب نظيB 3ار
سنگ، موزائيک،پله،بتن،نما

٠٩١٥٨٩٨٠٣٢٠

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣
٩٥٢٠٩٩٣١/ ف٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣

سنگ ساب� امين
ساب انواع سنگ، شستشوى نما بدون 
نانو تکنولوژى  با  همراه  داربست، 

٠٩١٥٩٠٠٩١٦٥
٩٥٢٨٧٥٤٤/ ق

٩٥٠١٦٠٨٨/ پ

آسانبر 3يميا
کاالبر-غذابر-تعميرات
٠٩١٥٥٠٩٦٩٧١

٩٥٢٧٤٠٧٨/ ق

 3مپرسور چوبدارزاده
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

اجاره باالبر
باقيمت مناسب

هيلتی،موتوربرق،بتونير
٩٥٢٩٤٧٨٨/ د٠٩١٥٣١٢٨٤١١

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

٩٤٣٩٤٩٥٣/ پ

جهان 3مپرسور 
 تخریب بتن آسفالت، اجاره هيلتی

٠٩١٥٥٠٧٣٥٩١ و باالبر
 ٠٩١٥٥٠٧٥٣٣٠

3مپرسور آر�ا ،تخر�ب بتن
دستگاه  موتوربرق،   ، هيلتی  کاتر 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٠٦٧٦٣٠/ ف

٩٥٢٠٢١٣٠/ ب

مصالح مرغوب و ارزان
دیواره گچی- آجر- سيمان- گچ

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

3وبي< ، جدول، 
گرانيت 

حسين رحمتی 
٩٥٢٢٨٠٨٩/ ف٤٦-٠٩١٥١٨٢٥٢٤٥

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

 جشنواره فروش 
سينا 3اش� 

 (بصورت نقد و اقساط و تهاتر)
با قيمتهاى ویژه 
نبش قرنی ٢٧

٥-٣٧١٣٠٦٣٤ 
٠٩١٥٠٠٧٨٨٥٦

٩٥٢٥٨٣٥٩/ ب

پو3ه معدن� 
و صنعت�  

٩٥٢٦٢١٥٨/ ف٠٩١٥٢٣٧٣٧٠٧

٩٥٢٣٣٥٠٣/ ف

سيمان مشهد٧٦٠٠هرتعداد
صالح ٣۶٠٠  رضا ٢۶٠٠   شن نيسان ۵٠         
کاميونی١۴٠      ٠٩٣٥٩٤٩٠٤٨٧

٠٩١٥٠٥٧٧٥٤٧

٩٥٢٧٣٠٤٤/ پ

قالب فلز� بتن
و کليه اتصاالت قالب بندى 

خرید ، فروش و اجاره 
عارفی نيا      ٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

مصالح ساختمان� �عقوب�
کليه قيمتها به صورت جزئی می باشد.
سيمان مشهد  ٧۶٠٠
گچ رضا   ٢٧٠٠
گچ شرق   ٢٢٠٠
گچ صالح   ٣۶٠٠

گرى   ۵۴
بلوک سفال   ٢٢٠
ماسه            تنی ۵٠٠,١٣

٠٩١٥٣٠٦٣٥٢٠-٣٢١٢١٥٩٥
٩٥١٩٠٦٤٩/ ف

قالب فلز� بتن 
لوله داربست، جک سقفی و سرجک 

٣٦٠٥٧١٧١ 
٩٥٢٩٢٣٨٥/ ب٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨

پارسيان قالب شرق
کارخانه توليد قالبهاى 

فلزى بتن در شرق کشور
 دفتر مرکزى : مشهد 

 چهارراه معلم ، دشت بياضی
 ٣٦٠٥٥٨٣٢-٠٥١

٠٩١٥١١٥٤٢٠٢
٩٥٢٢٤٤٣١/ ل

٩٥١٦٣٠٨٩/ پ

قيمتها واقع� !!! 
مصالح ساختمان� عامل
هيچ شعبه دیگرى نداریم

(به صورت کاميونی)
سيمان مشهد ٧۵۵٠

گچ مروارید٢٧٠٠گچ مشهد ٢٣۵٠
گچ صالح ٣۴٠٠ گچ خراسان٢٢۵٠
گچ خاکی رضا ٢۴۵٠ رحيمی١٨۵٠

پوکه معدنی فاروج ۴٢٠٠٠
ماسه تنگل شورتنی١٣۵٠٠
بلوک سفال٢٠*١٠درجه یک٢٢٠

آجر سفال ۶۵
آجرگرى دستی تنی۵٧٠٠٠

(به صورت جزئی)
سيمان مشهد٧٨٠٠

گچ مروارید٢٧٠٠
گچ صالح سمنان٣٨٠٠

گچ خاکی رضا٢٧٠٠-رحيمی٢٠۵٠
سيمان سفيد٧۵٠٠

ماسه نيسانی۵٠
٠٩١٥٨٧٠٥٠٢٠
٠٩١٥٤٥٠٦٠٢٠

٣٦٩١٠٤٢٣

ز�رقيمت 3ارخانه 
جزئ� -3ل�
 سيمان مشهد        ٧٨٠٠ - ٧۵٠٠
 گچ سمنان               ٣٠٠٠ - ٢٨٠٠
 گچ صالح سمنان  ٣٨٠٠ -  ٣۵٠٠
 گچ رضا                    ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠

 سيمان سفيد         ٧۵٠٠ - ٧٣٠٠
گچ مشهد                  ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠
 بلوک درجه ١                              ٢٣٠

ماسه                                          ١٢٠٠٠
 گچ رحيمی                ٢٢٠٠  -١٩٠٠
پوکه معدنی                            ۴٣٠٠٠

 ٠٩١٥٦٤٦٢٠٩٠
٠٩١٥٦٤٦٢٠٨٠

٩٥٢٥٣٧٢٢/ ف  ٢-٣٦٥١٧٤٠١

٩٥٢٨٤٢٨١/ ف

١٢٢٠٠٠ �هبلLس رضو
سيمان مشهد - صالح سمنان

گچ رضا - سفيد مشهد
٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥٢٢٠٥٨١/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

پو3ه صنعت� و معدن�
و سایر مصالح ساختمانی 

کلی و جزئی
٠٩٣٥٨٨٤٨٤٢٨

٩٥١٩٨٨٧٢/ ف

مصالح ساختمان�

� آبيز
فروش ویژه

 ماسه ، آجر ، هبلکس
٣٧٥٩٨٠٩١-٣٧٥٣٧٠٧٧

٩٥١٨٢٠١٧/ د٠٩١٥٢٥٠٧٠٧٧

مصالح ساختمان�
سيمان مشهد ٧۶٠٠ 
سيمان جوین ٧٢٠٠
گچ خاکی رضا ٢۶٠٠

گچ خاکی رحيمی ٢٠۵٠
گچ خاکی شرق ٢٢٠٠

ماسه تنی ١۴٠
آجر سفال ۶۵

پوکه معدنی درجه یک  ۴٣
 ٠٩٠٣٧٩٧٢٣٢٢
٠٩٠٣٦٢٣٦٦٥٥

٩٥١٩٨٨٢٧/ ف

سيمان و مصالح 
قيمت استثنائی 

٠٩١٥٣٠٥١٤٤٩
٠٩١٠٥٥٥١٤٤٩

٩٥١٨٢٠٧٩/ ق

 قالب فلز� بتن
خر�د-فروش-اجاره

 انواع قالب، لوله، اتصاالت و سرجک 
 ٠٩١٥٥٠٦٧١٩٠و...

٩٥٢٤١٦٧٠/ م

3ل� و جزئ�
سيمان تعاون� 

انواع مصالح با قيمت استثنایی
٠٩١٥٥٠٧٦٣٤٤

٩٥٢٧٧٦٠٦/ م

٩٥٢٦٦٣١٨/ د

پو3ه 
معدن�- صنعت�

با شرایط ویژه
٠٩١٥٢٠٦٩١٣٦

هبلLس
سيمان - بلوک - گچ - ماسه

زیر فی کارخانه
٩٥٢٨٤٢٣٨/ ف  ٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥١٥٥٦١٤/ ف

3ارخانه آجرعدالت
بلوکه ٢٠×١٧- ١۵٠
بلوکه ٢٠×٢٠ -٢٢٠ 

آجر سفال ۶٠     آجرگرى تنی ۵۴ 
ماسه کاميونی تنی- ١٢۵٠٠

ماسه نيسانی- ۴٨
 ماسه ٢ مترى -٧٠ 

سيمان مشهد-٧٧٠٠
سيمان سبزوار - ٧۴٠٠

 گچ صالح سمنان- ٣٨٠٠ 
گچ خاکی شرق -٢٢۵٠ 
گچ نمونه رضا- ٢٧٠٠

پوکه معدنی -۴١
پودر -١٠٠٠

 ٣٢١٤٧٣٤٥-٣٢١١٠٠٧١
٠٩١٥٣٠٠٥٨٩٨

 نما3امپوز�ت
 طراحی واجراى نماهاى مدرن 

قيمت استثنایی و تهاتر
٩٥١٧٩٩٢٦/ ق ٠٩١٥٦٥٩٣٧٣٣

اجرا� نما -گرانوليت 
و انواع پوشش هاى رنگ نما 

٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٩٥٢٥٧٤٨٩/ م٠٩٣٠٥١١٠١٠٣

٩٥٢٤٦٩٣٠/ م

3امپوز�ت
فروش واجرا
هخامنش

٠٩١٥٥٦١٨٧٨٣
٠٩١٥٣٠٢٣٦٨٩

٣٨٧٩٣٤٦٦

٩٥٢٧١٣٣٩/ پ

مهندس� طلوع شرق

نماها� 3امپوز�ت
طراحی و اجرا (نورپردازى)
 با اکيپ مجرب 

مشاوره - طراحی 
داربست رایگان 
با اقساط بلند مدت
٠٩١٥١١١٧٢٠٨
٠٩١٥٣١٧٨٩١٤

نما� 3امپوز�ت 
شعار ما

کيفيت و قيمت مناسب
 نقد و اقساط 
بازدید- مشاوره- بيمه رایگان 

٠٩١٥١٠٨٩٨٧١
٩٥٢٦٦٧٦١/ ف٠٩١٥٤٤٦٩٨٧١

3امپوز�ت 
شماره ثبت ٣۶١۴٧ 

نقد اقساط 
مرکز تخصصی نما 

بيش  از ٣٠٠,٠٠٠ متر رزومه 
نماینده و عامل فروش برندهاى معتبر

 بازدید ،مشاوره، طراحی 
محاسبه و بيمه رایگان

٣٦٠٨٠٣٠٨
٠٩١٥٣٧٥٧١٠٥

٩٥٢٥٩٩٦٩/ ق

٩٥٢٦٥٧٤٤/ م

نما� 3امپوز�ت 
مهندسی پویا

طراحی واجراى تخصصی نما
فروش ورق آلومينيوم کامپوزیت
رایگان داربست  و  بيمه  مشاوره 

 با مجوز رسمی فعاليت
 اقساط ۶ تا ١٨ ماهه

  ٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢  
  ٣٢٢٥٥٦٧١    

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٢٢٠٠٣٩/ ل

فقط گرانوليت
طراحی و اجراء

 ٠٩١٥٥١١٦٠٠٣-٣٨٦٥٦٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٣/ ل٠٩١٠٥١١٦٠٠٣

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

پرساژ 
مشاور و مجرى

 نماهاى کامپوزیت
 و تابلوهاى تبليغاتی 
٠٩١٥٢٣٩١٠٥٠

٩٥٢٧٨٩٥٨/ م

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٤٦/ ل

نما� 3امپوز�ت
ایده-طراحی- داربست

آب بندى 
بيمه کارگاهی رایگان با 

گارانتی ١۵ساله نقد و اقساط
 با اطمينان کار خودتان رابه 

ما بسپارید 
٩٥٢٤١٠١١/ ق٠٩١٥٥١٨١٤٨٤

نما3امپوز�ت
عامليت فروش 

و اجراى ورق
 کامپوزیت ساتل

٠٩١٥٥٥٨٥٠٥٣
٩٥٢٠٢٨١٥/ ف

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

٩٥٢٣٥٢٦٩/ پ

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣

بازرگان� طلوع  
 نماینده انحصارى ورق کامپوزیت 
الو مکس و چوب ترمو وود 

٢٠ سال گارانتی 
بدون قيد و شرط

 ٠٩١٥٥٠٥٥٢٣٢
٩٥١٣٠٥٥٥/ ب٣٦٦٦٥٦٥٦

٩٥١٩٨٧٣١/ خ

نما3امپوز�ت
داربست را�گان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

مجر� تابلو و نماها� مدرن
چوب و کامپوزیت نقد و اقساط
حسابی ٠٩١٥٤٠٣٦٤٠٧

٩٥١٩٧٧٣٧/ ق

٩٥٠٧١٦٨٤/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

٩٥٢٩٣٢٢٣/ پ

�گرانوليت-سيمانLار
3نيتLس

٠٩١٥٩١١٥٧٣٣ 
٠٩١٥٧٠٥٥٧٧١

نما� گرانوليت
 سيمان 3ار� و بلLا 

رضا��٠٩١٥٩٠٩٣٢١٨ 
٩٥٢٩٠٧١٣/ ط٠٩٣٥٦٤٨٦١٣٩ 

 گرانوليت 
 گرانول، کنيتکس، سيمان کارى 

کيفيت باال، قيمت مناسب 
٩٥٢٥٢٢٩٨/ م٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥ 

گروه مهندس�
 پازل

طراحی-نظارت و اجرا
نماى آلومينيوم کامپوزیت

و حروف برجسته
 بازدیدطراحی و بيمه رایگان

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٤١١١٣٤
٩٥٢٣١٤٤٤/ پ٠٩١٥١٠٨٤٩١٥

اجرا� نما گرانوليت
با رو3ش نانو 

کنيتکس و انواع پوشش هاى
رنگ نما - ضدآب و نانو کردن 

نماى ساختمان
کرمانی ٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٠٩٣٠٥١١٠١٠٣            

٩٥٢١٦٤٠٧/ پ

�نما3ار
اجراى سنگ نما، آجرنما و سراميک نما

٠٩١٥٨٦٥٠٢٣٠
٩٥٢٧٤٠٤٨/ ف ٠٩٠١٥٥١٦٢١٩

B3 ساب� و نماشو��

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

�نماســاز

ماشين آالت ساختمان�

3انLس 3ارگاه�

آماده همLار� و استخدام
3ابينت و ام د� اف

مصالح ساختمان�
(3اش� و سرامي<)

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)


