
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٨

نرده
 در نصB روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع 
آکاردئونی حفاظ 

حفاظ روى دیوار ٣۵ تومان 

کرکره سنتی مترى ٣۵ تومان 

کرکره برقی ،جک
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١٢٢٧٩٨٠

IPE و PG لتLاس �جوشLار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥١٧٥٧٢٢/ م

�جوشLار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥١٩٣٤٧٣/ پ

٩٥٠٩٤٧٠١/ پ

جوشLار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٤٥٦٥٢/ ف

�ارزان - فور
جوشکارى و تعميرات، آبگرمکن، 

لوله گاز ،درب و غيره
٠٩١٥٩١٦٠٦١٠  

جوشLار� اسLلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

جوشLار� سيار سيد
خرده کارى اسکلت، نما، درب و 

پنجره بازدید رایگان
٠٩١٥٨٩٦٤٨٨٢

٩٥١٧٨٢٣٠/ ف

٩٥٢٣٢١٧٠/ پ

درب 
آ3اردئون�
با رنگ کوره اى 

تحویل روز 
با ١٨ سال سابقه 

نرده ،راه پله 
حفاظ پنجره و... 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

دفتر مهندس� ٠٠٨٧ 
اخذ پروانه و پایانکار- نقشه 

معمارى و اجراى بهينه (با تخفيف)
٠٩١٥١٠١٥٩٢٨-٣٦٠٥٨٥٨٥

٩٥٢٧٧٦٢٤/م

3اوشگران معمار� مدرن
انجام کليه امور ساختمان 

تهاتر- پيمانی -مدیریت پيمان
هروى ٠٩١٥٠٤٨٣٠٦٢

٩٥٢٠١٠٥٧/ پ

مترور
راه و ساختمان، آماده همکارى

٩٥٢٨٤٦٩٣/ م٠٩١٥١١١١٠٦٦

�نقشه بردار
برداشت و تفکيک اراضی، 

تهيه نقشه از وضع موجود زمين 
و ملک، 

محاسبه مساحت ملک،
 پياده سازى بيس پليت ها، 

ستون ها و ...
 تهيه نقشه ماده ١۴٧ 

٩٥٢٠٠٤٠٠/ ف٠٩١٥٣٠٣٨٨٢٥

٩٥١٥٤٠١٨/ م

 شمس
 بيمه مسئوليت و بی نام

٣٦٦٣٥٤١٨
٠٩١٥١١٤١٧٨٨

خطيبی

داربست سما   
 ٠٩١٥٤٤٤٣٩٠٩

٣٦٦٦١٠٠٧- بيمه
٩٥٢٧٩٢٨٣/ ف

داربست جهان�
�نصب فور  

٠٩١٥١٠٥١١٨١
٩٥٢٠٥٦٢٨/ ف٠٩٣٩٠٤٥١١٧٠

لوازم داربست و قالب 
فلز� نقدا خر�دار�م

 ٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨
٩٥٢٣٣٧١٠/ ب

داربست

 بهار
١- نصب  فورى بابيمه
(با لوازم، بدون لوازم)

٢- خرید و فروش 
واجاره 

 (لوازم داربست ، تخته وبشکه)
٣- پيچ و رولپالک

(انواع سنگ و سراميک) 
 ٠٩١٥١١١٩٢٥٠

شریعتی ٣٢٧٠٦٦٤٦ 
٣٦٦١٨١٧٧

٩٤٥١١٠٦٥/ پ

٩٥٢٨٤٦٤١/ د

داربست محLم
نصب امروز- تخته و بيمه 

٣٧٦٠٤٤٠٦

٩٥٢٨٣١٨٦/ ط

پيام 
نصب سریع با بيمه

مجرى پروژه هاى عظيم
ساختمانی صنعتی و زیربتن

(باامکان تهاتر)
 با لوازم و بدون لوازم

پيچ و رولپالک
مرکز خرید و فروش لوازم داربست 

٠٩١٥١١١٤٠٩٠
٠٩١٥١١١٢٣٩٠

 ٣٨٥٥٤١٤١
نوشاد 

داربست

٩٥٠٠٤٩٧٣/ د

فروش و اجاره
تخته و بشLه- فرهادى
٠٩١٥٧١٦٥٢٠٩

٩٥١٤٨٢٩٩/ پ

tپيچ و رولپال
با ضمانت و بيمه مسئوليت

جعفرى  ٠٩١٥٧٥٨٠٠٥٨

٩٥١٩٥٩٢٤/ پ

داربست پيچ
tورولپال

باضمانت وبيمه
٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩
٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩

خسروى

٩٥١٩٨٧٦٠/ پ

داربست
tوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

٩٥٢٣٣٦١٧/ ف

داربست

شهاب
 نصب سریع و ایمن 

اجراى پروژه هاى عظيم
نصب در کليه نقاط

با بيمه مسئوليت ایران

 پيچ و رولپالک

انواع سنگ و سراميک

٣٨٥٥٢٥٧٧  
٣٣٤٤٨٠٠٨
٠٩١٥٥١٥٢٢٤٠

داربست پارسيان 
 

 ٠٩١٥٥١٧٨٣٧٤
٠٩١٥٧١٠٨٣٧٤

٩٥١٤٦٦٦٢/ ف

 tداربست و پيچ رولپال
مالئ�

٠٩١٥٣٠٥٠٣٩٦
٩٥٠٧٤٤٨٢/ ط

 داربست تيوان
 نصب سریع،قيمت توافقی

٠٩١٥٦٧٨٩٧٧٤ 
٩٥٢٧٤٤٧٩/ ق٠٩١٥٧٦٤٩٦٨١

 �شر3ت داربست فلز

چشم انداز
نصب سریع داربست نما دیوار 
برشی ، چاله آسانسور ، کفراژ 

(اجاره تخته و بشکه و چهارپایه 
چرخدار)

 ٣٨٦٥٣٩٦٨
٩٥٢٥٣٦٠٣/ ل٠٩١٥٣١٣٧٦٥١ 

داربست سپهر 
مسئوليت 

٠٩١٥٣١٢٧٤٢٧
٩٥٢٥٧٩٠٨/ ق

لوازم داربست
و قالب فلزى نقدا خریداریم
٠٩١٥١٠٩٠١٠٥

٩٥٢٤٤٨٥٦/ ط

داربست 
و3يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

داربست
 خراسان

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن بيمه 

مسئوليت ،تمام نقاط
٠٩١٥٥٠٥٢٩٢٢

٩٥٠٦٦٨٠١/ پ     ٣٦٦١٠٠٧٤

چشم انداز 
فروشنده کليه لوازم داربست 

چرخ ثابت و گردان 
٣٦٠٥٧١٧١-٠٩١٥١١٥٨٨٨٠

٩٥٢٧١٣٧٦/ م

داربست 
آنال�ن 

نصب فورى- فورى 
با بيمه کامل 

٣٨٨٣٧١٠٧
٠٩١٥٨٩١٥١٠٠

٩٥٢٩٠٢٤٩/ م

٩٥٢٨٤٦٨٨/ د

اجاره وفروش
تخته و بشLه-قربانيان

٠٩١٥٤٨٢٠٤٠٧

٩٥٢١٧٧٤٤/ پ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٣٢١٧٧٥٤٠

٩٥٢٤٩٩٢٦/ ف

داربست همت� 
با بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٢٠٣٠١٨٣

داربست
 ساالر

نصب سریع و مطمئن با 
بيمه مسئوليت بی نام 

پيچ و رولپالک و تخته زیر پا 
     ٠٩١٥٥١٣٣١٩٠صادقپور 

٩٥١٩٥١٨٠/ پ٠٩١٥٦٠٠٣١٩٠  

داربست متين  
٠٩١٥٥١٥٩٢٨٥

٣٢١٢٣٢٤٧
٩٥٢٨٤٢٣٢/ ق

٩٥٢٢٠١١٢/ پ

تخته و بشLه
اجاره ،خرید و فروش

 ٠٩١٥٣٨٢٨١٣٨
شریعتی

چشم انداز
نصب سریع و ایمن

٠٩١٥٣١٤٩٢٥٢-٣٦٠٧٣١٣٩
٩٥١٨١١٠٧/ ل

داربست ميراث
تخته،چادر                    بيمه بی نام

 ٠٩١٥٥١٧٩٠٧٣
٩٥٢٥٦٤٦٥/ م٠٩١٥٩٠٠٩٠٧٣

داربست طر�قت
بيمه مسئوليت

٠٩١٥٥٠١٠٥٢٠
٠٩١٥٦٠١٠٥٢٠

٩٥٢٠١٧١٥/ ق

٩٥٢٧٣٦٢٢/ پ

داربست و 
tپيچ و رولپال

سيد رضوى 
٣٢٧٦٣٠٦٠   با بيمه    
 ٠٩١٥٨٨٣٨٠٤٠

خرید و فروش لوازم داربست

٩٥٢٥٥٣٨٦/ م

لوازم داربست
 و قالب بند� نقد خر�دار�م

٠٩١٢٠٨٨٢٢٠٦

داربست پرد�س
بيمه مسئوليت،تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٧١٨٢٢
٩٥٢٨٤٧٥٢/ ف

 محمد پور 
  همين امروزبا بيمه حوادث  تخته رایگان 

٠٩١٥٥١٨٦٨٤٣ -٣٢٦٨١٦٥٢
٩٥٢٤٦١٠٧/ ط

اجاره 
تخته و بشLه

٠٩١٥٧٠٠٨٥٠١
٩٥٠٨٧٢٣٢/ خ

داربست فلز� ابراهيم�
نصب سریع ومطمئن نما

کفراژ،پيچ ورولپالک بابيمه
٩٥٢٩١٨٢٣/ پ٠٩١٥١٢٠٧٦٠٣

٩٥١٩٩٢١٣/ پ

 tپيچ رولپال
tو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

 �داربست فلز� نور
نصب فور� با بيمه   

٠٩١٥٣٢٤٧٠٩٧
٩٥٢٧٧٤٥٩/ ف

داربست فلز� دوستان 
بابيمه مسئوليت

٠٩١٥٥١٢٢٥٠٧-٣٢١٧٨٤٦٧
٩٥٢٤٣٥٧٩/ خ

٩٥١٩٢٥٦٦/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

داربست آزادشهر 
با بيمه

٠٩١٥٣١٥١٠٨٠
٩٥٢٧٩١٩٤/ ق

٩٥١٩٨٩٤٤/ پ

 داربست
 خزر

 با بيمه مسئوليت 
عضو مجاز اتحادیه

کریمی  ٠٩١٥٣١٤٧٦٩٤

داربست عرفان�
نصب سریع-همين امروز

٠٩١٥١٠٠٤٦٣٢-٣٦٧٧٨٤٠٣
٩٥٢٨٥٢٢٥/ م

داربست فلز� سهند
نصب سریع و مطمئن
 ٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٠
٩٥١٩٩٢٢٢/ پ٠٩١٥٢٠٦٥٤٦٠

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا�گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

٩٥٢٧٢٧٦٢/ م

tپيچ و رولپال
با ضمانت،باداربست با بيمه،بی نام
جهانبانی٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست 3يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

٩٥٢٥٧٤٧٤/ م

داربست 

صباح 
٠٩١٥٨٢١٦٣٢٩
٠٩١٥٨٢١٦٣٣٢
بيمه مسئوليت 

٩٥٢٤٠٢٥٠/ پ

داربست 
�رضو

٣٧٣٢٠٨٢١
٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

نصب فورى- بيمه بی نام 
پيچ ورولپالک

 داربست قاسم� 
٠٩١٥١١٧٢٩٤٣

٣٢١٣٣٨٠٨-٣٢١٣٨٠٦٠
٩٥٢٨١٦٩٦/ ق

 خر�د و فروش لوازم 
داربست نصب  

٠٩١٥٥٥١٦٢٤٢ 
٩٥٢٥٩٨٢٧/ ب٠٩١٢٠٢٤٩٥٧٠

٩٥١٨٥١١١/ پ

tپيچ و رولپال
سنگ و سراميک

٠٩١٥٥٠٢٢٣٧١-٣٢١١٣٧١٢

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

پيچ و رولپالك سنگ
با داربست(آبادگران) ، تعمير نما

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
مشهدتLني< 

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

داربست زنگنه 
اجراى پيچ رولپالک، نما

کفراژ، زیربتن، بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٣١٦٦٩٥٧

٩٥١٩٥٠٤٧/ ق

٩٥١٩٥٩٦٤/ پ

تخته وبشLه
اجاره،خریدوفروش

اکبرى   ٠٩١٥٩٩٢١٧٧٦

 tپيچ و رولپال
حسين پور

نصب سنگ رایگان 
بيمه و۵سال ضمانت
 ٠٩١٥٨٣٠٥٢٧١
٠٩١٥٨٣١٥٢٧١

٩٥٢٧٥٦٠٣/ م

٩٥١٦٨٤٢٤/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

٩٥٠٣٠٩٢١/ ف

فروش 
ز�ر قيمت 3ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

تخته و بشLه
اجاره ، خرید و فروش

٩٥٢٩٣٠٠٩/ ل٠٩١٥٣١٣٧٦٥١

 tنصب رولپال
برادران حسين پور 

 

٩٥٢٨٥١٥٨/ م٠٩١٥٤٤٧٥٢٧١

داربست شر�عت 
خرید و فروش لوازم داربست 

 ٠٩١٥٣٠٤٠١٣٧
٩٥٢٣٦٢٣٥/ ط٣٢٧٢٣٢١١

داربست

سادات
نصب سریع با بيمه وتخته

 و پيچ ، رولپالک

٣٢١١٧٠٧٠ 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٥
٠٩٣٥٧٣٥٥٣٦٧

٩٥١٨٦٠٥١/ ط

3ار در ارتفاع ٢
شستشو انواع نما ، پيچ و رولپالک 

درزگيرى ، نورپردازى
بيمه مسئوليت ٠٩١٥٤٠١٤٠٠٩

٩٥١٥٧٦٥٩/ ل

شستشو� نما
پيچ و رولپالک سند پالست 

پارسا     ٠٩١٥١٨٠٤١٦٦
٣٦٠٤٥٦٣٦

٩٥٢٦٨٦٠٣/ ف

  tپيچ و رولپال
 شستشو ى نما، رنگ آميزى، نور 
پردازى، عایق کارى بدون داربست
قاسمی     ٠٩١٩٠٨٦٧٩٠٠ 

٩٥٠٥٥٥٣٧/ ب

٩٥٢٨٩٧٥٥/ ف

پارس راپل
آميزى،  رنگ  رولپالک،  شستشو، 
سيمانکارى، نورپردازى نما بدون 

٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩داربست

3ار در ارتفاع
بزرگمهر

شستشوى انواع نما
پيچ و رول پالک ، ترميم نما

درزگيرى ، نورپردازى ، بيمه 
مسئوليت ، بدون داربست و باالبر

٣٦٠٢١٩٦٩
٩٥٢٤٨٦٠٢/ ل٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧ 

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

مجتمع درسا
توليد کننده در و پنجره هاى 

دو جداره UPVC ، آلومينيوم ، تورى
حيدرى   ٠٩١٥٣٢٢٠٨٧٠

٩٥١٠٩٧٥٦/ ل

درب ها� اتوماتي< 
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

٩٥٠٩٨١٣٩/ ف

آلومينيوم 
 �مراد

 اجراى انواع درب و پنجره دوجداره 
انواع تورى آلومينيوم و پارتيشن 

تعویض پنجره هاى قدیمی به جدید
  ٠٩١٥٩٠٨٩٠٨٦ 

٣٣٦٤٤٢١٩

تعمير رگالژ 
و توليد درب و پنجره هاى 

 UPVC دوجداره
٠٩٣٦٣٦٠٩٤٠٤

٩٥٢٨٤٢٥٧/ ف

دو جداره آر�ا
بدون تخریب پنجره هاى خود را دو 

جداره کنيد upvc-پارتيشن -تورى 
٠٩٣٧٧٧٧٣٢٨١-٣٨٧٩١٤٠٤

٩٤٤٣٩٦٤٤/ پ

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
 �انرژ

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

آلومينيوم رو�ا 
توليد انواع درب و پنجره 

آلومينيوم با بهترین قيمت 
٩٥٢٩٣٦٣٩/ م٠٩١٥٨٠٤٩٤٩٨

٩٥٢٨٢٦٤١/ م

حفاظ آ3اردئون�

 استاندارد دقت 
مورد تایيد اتحادیه رنگ کوره اى 

حمل و نصب رایگان ۵ سال ضمانت 
   ٣٦٦٥١٣٦٥

٠٩١٥٣١٥٠٢٨٦
  ٠٩١٥٤١٥٠٢٨٦ 

داربست

درب و پنجره

خدمات مهندس�
(نقشه، نظارت، اجرا)

3ار با طناب

٩٥٢٨٦٣٥٧/ پ


