
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٦

٩٥١٦٩٥٥٤/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  t3امپوز�ت، متال د 

 ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧  
٣٦٠٣٩٢١٩

tمتال د Bسق �اجرا
  به روش گرم و سرد

٠٩٠١٧٧٧٧٨٨٠
٩٥٠٨٣٢٦٤/ م٣٥٢٥٢٠٠٢

اجرا� اسLلت بتن� 
 متال دt -3امپوز�ت

٠٩١٥٨٠٠٧٦٨٧-٣٨٢١٦٧٤١
٩٥٢٨٤٤٤٩/ ف

 tمتال د
کامپوزیت، کروميت 

دیوار برش، فونداسيون 
سازه فلزى، سازه بتنی 

نقد و اقساط 
٠٩١٥٣٢٩٢٩٥٠
قنبرى ٣٨٩١٨٧٢١

٩٥٢٨٠١٤٤/ ب

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

٩٥١٥٩٨٥٧/ ف

 tمتال د
مجرى تخصصی سقف متال دک ناظر و 
مجرى ذیصالح نظام مهندسی ساختمان 
٣٨٨٤٥١٤٦-٠٩١٥٤٤٠٧٧٣٠

سازه ها� فضا�� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 پارکينگ هاى ادارى
و خانگی بدون پایه

 سایبان ،آالچيق، انبار
٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣

٩٥٢٧٥٧٧٧/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

نصب 3ننده مجاز 
سقفهاى شيب دار از پی تا بام

 ساخت خرپا و سالن 
سفال طبرستان ،پرچين ،ورق هاى
 طرح دار پلی کربنات مشاوره و 
بازدید رایگان با ٣۵سال سابقه

 ٣١-٣٦٥٧٩٩٣٠
٠٩١٥٣١١٦٣١١

٩٥٢٩٤٨٤٩/ ف

سقB شيبدار 
آبرو ورق رنگی ، گالوانيزه ، جوشکارى و...
٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٣ بابا�� 

٩٥٢٧٢١٨٧/ خ

اجرا� انواع سقفها� شيبدار 
 ضمانتنامه 3تب�، قيمت مناسب 

٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩

٩٥١٩٨١٩٢/ ق

٩٥١٨٨٨٤٠/ ف

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره  
٠٩١٥٣٢٣٨٥٩١

�طراح� و اجرا
 سقB ها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره 
٩٥١٨٨٩٠٩/ ف٠٩١٥١٠٧٠١٤٥

پوشش سقB شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

آردوازسفال ورق 
ساندو�چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

سقB و سا�ه        
3وروش

فروش و اجراى انواع 
سقف هاى شيب دار و کاذب 

سوله ، آالچيق ، سردرب
 UPVC پارکينگ تک پایه 

PVC  ، تایل ۶٠ در ۶٠
رابيتس  ، کناف و سفال بام

٠٩١٥١١٠٠٠٢١
٩٥١٢٥٨٠٤/ ق١-٣٦٦٧٦٦٤٠

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

 Bصنا�ع سق
خاتم 

نمایندگی پخش و نصب 
سقفهاى شيب دار- آالچيق 

سر درب پارکينگ -پلی کربنات
فایبر گالس، طرح سفال، پرچين  

(به قيمت کارخانه ) 
 ٦-٣٧٣٩٢٥٩٤

٩٥٢٦٧٧٤٢/ ط٩١٥٦٥٦٣٧١٢

٩٥٢٨٥٦٨٧/ ط

Bپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

٩٥١٨١٩٦٢/ ب

  آردوازسفال پرچين
٠٩١٥٩٧٦٠٠٥٠ 

٠٩٣٨٢٤٢١٣٩٨

فروشگاه 

محمدپور
اجرا و فروش

 سقف هاى شيب دار
آالچيق-پارکينگ 

سردرب -سوله
 ٠٩١٥٣٠٥٠٠٦٨
٠٥١٣٦٦٧٥٠٢٧

٩٥٠٧٠٨٥١/ ف

سا�ه سازان
طراحی و اجراى سقفهاى شيبدار 

سقف، پارکينگ، سردرب، آالچيق... 
با ضمانت رنگ(نقد و اقساط) 

٠٩١٥١١١٠٢٩١
٠٩٣٧٧٨٠٢٢٠٠

٣٦٠٧٠٥٢٥ (کسرائی) 
بازدیدرایگان

٩٥٢٦٣٩١٧/ م

 Bپوشش سق
رضا 

اجراى انواع سقف هاى 
شيب دار آالچيق، سردرب، 

سوله، پارکينگ 
٠٩١٥٥٠٣٩٦٥٦

٣٧٢٧٩٩٦٦
٩٥٢٧٢٨٧٤/ ف

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره
(بازدید رایگان) ٠٩١٥١٠٠٢٣٧٦

٩٥١٩٠٩٩٩/ ف

٩٥٠٥٨٣٨٥/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 
کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 

طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

 Bز�باسق
 ساخت پارکينگ هاى ادارى
 و خانگی، ساخت کانکس ، 

انبارى، سایبان، آالچيق 
با ورق UPVC گالوانيزه

 و طرح سفال -بازدیدرایگان
٠٩١٥٥٠٨٨٢٩٠-٣٦٦٦٤٥٨٨ 

٠٩١٥٢١٥٨٢٩٠
٩٥٢٧٢٤٨٤/ ق

طوس پوشش
فروش ورق طرح سفال، پرچين، 

ایرانيت، سفال طبرستان و 
رنگی، اجراى پارکينگ، پلی 
کربنات، PVC، نقد و اقساط 

بازدید و مشاوره رایگان
٣٨٦٧٧١٨١

٠٩١٥٣١٤٣٢٠١
٩٥٢٣٩٣١٩/ ف

شيبدار   Bسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٢٠٠٨٨٧/ ف

ا�رانيت، 3ر3ره رنگ�
طرح سفال، پرچين فروش و 

اجراى سقفهاى شيبدار
٠٩١٥٣٢٠٣٦٤٦-٣٧٣٣٣١١٨

٩٥١٩٣٨١٣/ ف

ضد 
آفتاب 

اجراى کليه سقف هاى 
شيب دار، آالچيق، سوله 
سفال، سر درب، سایبان 
پارکينگ هاى بدون پایه  

UPVC -خدمات جوشکارى 
بازدید رایگان

 قيمت به دلخواه مشترى
٠٩٣٦٣٣٠٥٠٠٢

٩٥٢٢٤٨١٥/ ق

اجرا و نصب انواع سقB شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

٩٥٢٧٥٦٤٨/ خ

 �فروش و اجرا

سفال طبرستان
روف تایل پارس

شيرکوه- روف تایل پارس
پرچين با ضمانت نامه کتبی

 و قيمت مناسب
٠٩١٥٣١٥٤١٨٦ 

٩٥١٩٨٥٤٥/ ب٣٦٦٥٧٨٥٠

    اجراى
 PVC                          پارکينگ 

   طاهرى ٠٩١٥٠٧٠١٩٤٤  

 Bانواع سق 
٩٥٠٧١٥٩٨/ ف

٩٥٢٧٧٣٤٣/ ف

 �فروش و اجرا
سقB 3اذب، تا�ل گچ�

PVC آسمان مجازى  و 
 

 ٠٩١٥٧٩٠٠٠٢٣-٣٧٢٩٤٧٧٥

     سقB 3اذب
 PVC تا�ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٢١٩٥٥٢/ ف

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقB 3ناف 
نازلتر�ن قيمت 

ضمانت بدون قيد و شرط 
تحویل تأیيدیه از بازرس رسمی 

کناف ایران 
(مشاوره و طراحی ٣ بعدى رایگان) 

پيمانکار: پروژه ٢٨٠ واحدى 
سرافرازان، هتل ميثاق، بيمارستان 
جواد االئمه، هتل الماس هتل کيانا، 

مسکن مهر گلبهار 

 ٣٨٨٢٢٦٢٧
٠٩١٥٤٧٤٠٣٠٠

3ناف مشهد 
تهاتر 

مجرى تخصصی سقف، دیوار
دکوراتيو، فروش مصالح

 با قيمت مناسب 
٠٩١٥١٢٤٨٤٣٣-٣٧٢٩٦٥٢٥

www.knaufmashhad.ir
٩٥٠٩١٠٣٧/ م

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥١٩٦١٥٨/ ف٠٩١٥٩٧٩١٩٩٢

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقB 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش
کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨

٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

 Bسق �اجرا
 �3اذب بيرجند

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

٩٥٢٠٩٧٣٩/ ق

اجرا� سقB 3اذب 
PVC ،3ناف، تا�ل 

٠٩١٥٠٧٢٧٥٢٠             
٩٥٢٢٤١٨٣/ ق٠٩٣٥٩٠٧٠٣٧٤

نو�ن رابيتس
قيمت  و  زمان  مدرن،  طراحی 
مناسب مجرى سقفهاى کاذب و نما

٠٩١٥٩٦٦٢٥٣٠
٩٥٢١٢٥٢٧/ ق

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا�ل، دامپا
3ناف، ساندو�چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

٩٥١٦٣٨٠٩/ م

٦٠×٦٠Bسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩٥٠٨٥٣٨٠/ ف

3ناف باران
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

اجراى سقف کناف دکوراتيو 
- ساده ،اجراى انواع دیوار 

جایگزین رابيتس و گچ  
 PVC -۶٠ ×۶تایل ٠

 ٣٦٠١٧٨٣٤-٣٦٦١٠٦٧٣
٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

اجرا� تخصص� 3ناف
سقB و د�وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥١٩٦٥٠٦/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

سب< سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

٩٥٢٧١٩٢١/ ق

3ناف ا�ران
اجراى انواع دیوار 

 سقف کاذب ، تایل ۶٠*۶٠
٠٩٣٥٨٠٠٤٤٦٤

٩٥٢٣٥٥٩٨/ پ

ا�ران پوشش
اجرا و نصب انواع 

سقف هاى شيب دار
 ورق کرکره رنگی 
گالوانيزه ایرانيت

نقد و اقساط 
سوله ، سالن ،خرپا 
 ٠٩١٥٥٠٣٥٣٩٦

٣٦٢٠٤٠٣٦

٩٥٠٥١٧٥٣/ ف

نو�ن پوشش 
طراحی، فروش و اجراى 

سقف کاذب ۶٠×۶٠ تایل 
گچی PVC، آکوستيک 

 دیوار پوش، کف پوش 
٣٧٣٢٩٣٧٦

٠٩١٥٣١٢٩٣٥٩

�پيمانLار
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

�بازساز
تغييرات بناهاى قدیمی به جدید

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٣٥٨٢٦٤٤-٣٦١٠٩١٤١

٩٥٢٣٧٥٥٥/ ل

گروه معمار� آرت<
بازسازى، طراحی، نظارت، اجرا

٠٩١٥٦٠١٠٨١٥
٩٥٢٨٩٠٢٢/ ر

�بازساز
تعميرات وتغييرات بناهاى قدیمی 

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٢٠٣٠١١٣-٣٦٠٧٨٠٠٣

٩٥٢٣٧٥٣٩/ ل

طراح�- احداث بنا
  بازساز� بازد�د را�گان 
٠٩٣٨٨٠٠٤٢١٩-٣٦٠٥٩٧٦٤

٩٥١٩٨٨٠٧/ م٠٩١٥٢٠٥٤٢١٩

 تعميرات و تغييرات 
داخل� ساختمان 

 از ریشه تا رنگ 
 ٠٩١٥٣١٥٧٩٥٨-٣٧٥٧٢١١٩

٩٥٢٦٧٤٣٤/ م

٩٥١٨٥١٤٨/ ف

گروه معمار� و 
مهندس� آرنا 

مشاوره ، طراحی و اجرا 
مسکونی،تجارى،ادارى و ...
بازسازى متفاوت و لوکس 

با حداقل هزینه
 ٠٩١٥٣١٥٧٦٥٠

٣٨٤٦٨٥٢٣

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

٩٥٢٩٢٥٤٠/ پ

�طراح� و٣بعد� ساز
3D MAXانجام پروژه هاى

نما ، مسکونی ، داخلی
٠٩١٥٣٢٤٣٠٣٨-٣٦١٤٤٠٦١

مهندس� پا�ا 
طراحی، اجرا، دکوراسيون، محوطه، نما 
٠٩١٥٣١٠٠٢١٠-٣٧٥٩٨١٤٣

٩٥٢٣٠٩٠٦/ ب٠٩١٠٥٦٥٢٣١١

دنيز د�زا�ن 
مشاوره، طراح� و اجرا 
مسکونی، تجارى، ادارى، ویال 
ساخت، بازسازى و مدرن سازى 

با کمترین هزینه 
الکچرى زندگی کنيد 
بازدید و مشاوره رایگان 

نقد و اقساط 
٠٩١٢٢١٥٤٨٧٣

٣٨٩١٨٧٢٠
٩٥٢٨٠١٣٩/ ب

٩٥٢٨٩٧٨٠/ ف

مهندسين پارس
اجراى صفر تا صد ساختمان و بازسازى 
بازدید - مشاوره - طراحی - برآورد 

رایگان ٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩

٩٥٢٠١٢٣١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

٩٥٠٤٩٤٧٥/ ف

تLنو پارسيان 
بازسازى و نوسازى

 اجرا دکوراسيون 
داخلی و نماى ساختمان 

با متدهاى جدید روز 
بازدید رایگان  

 ٣٨٤٠٣٩٤٩
 ٣٨٤٤٦٨٥٥
 ٣٨٤٣١٢٩٦

٠٩١٥١١٣٣٤١٤

بازساز� اقساط�
بناهاى قدیمی دکوراسيون 

داخلی مشاوره و بازدید رایگان
٠٩٠٣٣٧٨٥٤٢١

٩٥٢٩٤١٢٠/ ق

مهندس� فرابين
، مقاوم سازى ، نوسازى  بازسازى 
 با بهترین و جدیدترین متدهاى روز

٩٥٢٩٣٩٧٢/ ل٠٩١٥٠٠٩١٦٢٠

٩٥٢٠٠٦٩٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

٩٥٢٩٢٧١٧/ پ

فروش و�ژه بتن آماده 
باضمانتنامه کتبی و شيت آزمایشگاهی 

٠٩١٥٤١٣٦٠٨٠-٣٥٢٤٢٠٠٠

٩٥٢٦٨٠٥٠/ م

فروش و�ژه بتن
  مصالح صددرصد شکسته

    با شيت آزمایشگاهی
 ٠٩٣٥٦٨٥٠٠٢٢

فروش بتن  

٠٩١٥٦٩٠٥٠٠٦
٩٥٢٠٥٣٥٣/ ق

٩٥١٦٩٤٧٩/ ق

 فوم بتن البرز 
     جایگزین پوکه جهت کف سازى طبقات 
و بام - ارزان سبک مقاوم عضو اتحادیه
 ٠٩١٥٨١٠٤٠٤٦-٣٦٦١٥٧١٨

بتن عيار ٣٠٠
 فقط ۶٠,٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٩٥٢٦٧٠٩٠/ ق٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

فروش و�ژه بتن آماده
به صورت محدود عيار ٣٠٠ نقدى 

٨٠,٠٠٠ تومان
٠٩١٥٣٦٧٥٠٠١

٩٥٢٧١٨١٧/ ق

 اجراء 3اش�، سرامي<،
  موزائي< و تمام خرده 3ار� ها

 ٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦
٩٥٢٩٥٤٩٨/ م

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

�پيمان 3ار
�طراح�،بازساز

 

٩٥٢٨٨٩١٩/ ل٠٩٣٣٩٦٦١٢٥٨

پيمان 3ار� نو�ن
بازسازى، تعميرات، ویالسازى 
سقف شيبدار (سفال،پرچين)

٠٩١٥٣٠٦٤٩٨١
٩٥٢٨٧٧٢٣/ ق

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د�وار3ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

3ليه امور ساختمان
کاشی،سراميک،پله،نما،موزایيک

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

انجام 3ليه 3ارها� ساختمان�
نظام  کد  پيمان  مدیریت  مصالح  با   
مهندسی مجرى ذیصالح بازدید رایگان

 ٠٩١٥٥٢٠٣٠٢٩امينيان
٩٥٢٩١٥٠٣/ م

 بازساز�،تعميرات 
 خرده 3ار� ساختمان

٠٩٩٠٣٢٣٠٩٨٣ 
٩٥٢٧٢٢٥٨/ ق

انواع عمليات 
ساختمان� 

از پی تا بام در قالب 
پيمانکارى و تهاتر 
مشارکت در ساخت

 مدیریت پيمان، بازسازى، 
تامين مصالح، تامين نيروى 

انسانی ،پيمانکارى جزء ،
مشاوره، طرح و نقشه، 

دکوراسيون داخلی، دریافت 
کليه مجوزات قانونی ، 
زیرنظر کادر با سابقه 

مهندسی و پيمانکاران مجرب 
بازدید و مشاوره رایگان 
٠٩١٥٣٠١٥٧٤٥
٠٥١٣٣٦٨٢٢١٩

ساعت تماس ٨ الی ١۶
٩٥٢٩٠٠٦٩/ ف

 تعميرات 3اش� وسرامي<
گچ کارى وگچ برى دیوارچينی پيمانکارى

 موزایيک ، لکه گيرى و...پذیرفته 
 ٠٩١٥٣١٣٨٨٦٩می شود

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانLار� 3اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

�پيمان 3ار

اجرا� سقB ــ گوناگون

�بازســـاز

بتـــن 

اجرا� سقB ــ 3اذب

اجرا� سقB ــ شيبدار

٩٥٢٩٤٣٩٥/ ق

٩٥٢٦٣١٨٠/ ل


