
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
١١

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٢٢٠٠٣٩/ ل

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣

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

شر3ت مشاهير 
نماسازان د�با 
طراحی، نظارت و اجراى 

ساختمان هاى فوق لوکس مجرى 
نماهاى کامپوزیت، گرانوليت، رومی، 
سيمانکارى، آجر نما، سنگ، شيشه، 
چوب پالست و کليه نماهاى داخلی و 

خارجی ساختمان پيمانکارى از پی تا بام
٩٥١٨٦٢٨٠/ ف٠٩١٥١١٧٥٠١٠

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

 STONEX 
 مشاوره، توليد و اجراى تخصصی 

پوششهاى نوین 
گرانيت پاششی: متاليک، براق 

کاه گل پليمرى-کنيتکس و...
روکش: آجر، سنگ و ...

اجراى زیرسازى ضد ترک
٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢

٩٥٢٩٣٣٩٠/ م٠٩٣٥٥١٨١٨٣٦ 

٩٥٠٧١٦٨٤/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٤٦/ ل

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

�قرنيز فلز  

٠٩١٥٥٠٠٤٧٦٩
٩٥٢٢٤٤٨٩/ ق

اجرا� نما گرانوليت
با رو3ش نانو 

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

نماى ساختمان
کرمانی ٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٠٩٣٠٥١١٠١٠٣            

٩٥٢١٦٤٠٧/ پ

نما� گرانوليت
 سيمان 3ار� و بلLا 

رضا��٠٩١٥٩٠٩٣٢١٨ 
٩٥٢٩٠٧١٣/ ط٠٩٣٥٦٤٨٦١٣٩ 

 گرانوليت 
 گرانول، کنيتکس، سيمان کارى 

کيفيت باال، قيمت مناسب 
٩٥٢٥٢٢٩٨/ م٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥ 

اجرا� نما -گرانوليت 
و انواع پوشش هاى رنگ نما 

٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٩٥٢٥٧٤٨٩/ م٠٩٣٠٥١١٠١٠٣

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

آلLواستون و آلLووست
اپال سازه نماینده رسمی 

ورق هاى کامپوزیت در 
خراسان قيمت مناسب 

شرایط ایده آل طراحی رایگان
 ١۵ سال گارانتی

٠٥١٣٧٦٠٣٨٦٠
٠٩١٥٣٢٣٠٦٧٤

٩٥١٩٦٤٧٦/ ب

٩٥١٩٨٧٤٠/ خ

نما3امپوز�ت
داربست رایگان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

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

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    

خرده 3ار� ها-بنا�� (تضمين�) 
گچ کارى، نقاشی، تخریب، رفع نم 

موزائيک، کاشی و غيره 
٠٩١٥٠٤٩٤٣٥٥

٩٥٢٧١٣٦٣/ م

اجراى انواع کانال کولر و هواساز  
قرنيز، هودهاى صنعتی و دریچه، 

روبروى حرعاملی ۵۵
٣٧٢٥٩٠١٨-٠٩١٥٥١٣٣١٢٤

٩٥٢٣٩٦٧٤/ ف

٩٥١٩١٩٦٨/ ق

 3انال ساز� نسيم بهار
 سازنده انواع کانالهاى کولر
هواساز،قرنيز،دریچه کولر

٠٩١٥٥١٠١٩٣١ 

امداد آسانسور
 سورنا 

سرویس و نگهدارى،تعميرات، 
بازسازى، اجراى آسانسور، 
ایمن سازى آسانسورهاى 

کارکرده(خدمات٢۴ ساعته)
٠٩١٥٨٠٥٤٢٣٠
٠٩٣٦٤٤٣٩٣٧٩

٩٥٢٤٦١٣٧/ م

باالبرصنعت� وليعصر
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
٠٩١٥٥٢٢٤٢٥٧-٣٦٦٧٥٨٨٨

٩٥١٨٢٧٣٦/ ق

توليد3ابين 
آسانسور
دناصنعت

 ٠٩١٥١١٥٦٢٦٤
٨٣-٣٦٩٠٥٣٧٣

٩٥١١٤٩٠٢/ پخين عرب طرحچی ١۵

توس هيدرولي=
 مينی آسانسور ،نفر بر، کاالبر 

بيمه و دوسا ل ضمانت 
٣٦٥١١٢٧٥-٠٩١٥٥٠٦٢٤١٢

٩٥١٧٨٨٩٨/ ط

٩٥١٨٢٢٥٨/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب

 ٣٧٦٢٦٠٣٨
٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

خدمات تخصص� آسانسور 
 سرویس ونگهدارى،تعميرات،بازسازى 

و امداد آسانسور مشاوره وبازدید رایگان
٩٥٢٩٥٧٣٤/ ق ٠٩١٥٧٣٨٨٩٢٤

٩٥٢١١١٧٢/ پ

شر3ت آسانسور آسLو
اجراى آسانسور در ساختمان هاى 

قدیمی زیر نظر مهندسين 
مجرب عمران و مکانيک

 سرویس ،نگهدارى
 بازسازى کامل آسانسور

 ٠٩١٥٨١٥٨٢٨٥
٩-٣٨٧٦٣٣٣٧

باالبر نفربر 
٠٩١٥٣١٤٥٢٤٥

٩٥٢٩٣٥٩٩/ پ

٩٥١٩٥٧٥٨/ پ

شر3ت مهندس� سداد

٣٨٠٠١ 
واحد امداد آسانسور 

(تلفن۵رقمی)

 (شبانه روزى)
٠٩١٠٥١٣٨٠٠١

آسانسور3او�ان
مشاوره و بازدید رایگان

نصب ، فروش و سرویس
٣٨٦٥١٩١٥-٠٩١٥٣٠٣٤٠٩٠

٩٥٢٤٣٦٧٧/ پ

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤

٩٥١٨٢١٩٨/ پ

امدادآسانسور
(خدمات٢٤ساعته)  
٠٩١٥١١١٨٩٩٣

٠٩١٥٠٠١٨٩٩٣

خدمات تخصص� آسانبر 
ساخت و تعمير انواع باالبرهاى کششی 
و هيدروليکی ٠٩١٥٧٠٦٤٧٤٣
٣٦٦٦١٦٦١-٠٩١٥٣١٠٤٧٤٣

٩٥١٩٢٤٣٩/ ق

 باالبر فروشگاه�

درسازه
 هيدروليکی، سيم بکسلی

٣٢٥٦٩٣٨٤
 ٠٩١٥٤١٤٦٢٠٠

٩٥١٦٤٧٩٥/ ب

آسانسور و پله برق� 
نوژان 

مشاوره، فروش، نصب و اجرا 
سرویس انواع آسانسورهاى 

کششی و هيدروليک 
و همچنين انواع پله برقی 

١٢-٣٨٨٣٩٠١١
٩٥٢٦٣٨٣٦/ ف٠٩١٥٧٦٥٦٠١٠

آسانسور امين فراز 
تجهيزات، نصب، تعميرات، 

خدمات 
٠٩٣٧٨٣٣٦٦٢١-٣٧٥٣٨٧٢٠

٩٥٢٨٥٠٢٦/ ف

٩٥٢٧٩٣٥٢/ ق

آسانسور- هيدرولي= 
طراحی- توليد- اجرا 
٠٩١٥٠٠٢٤٠٠٥

باالبر- کالیمر

٩٥١٩٦٥٧٧/ ق

حق بامشتر� است
ثامن آ�فون

فروش و تعميرات فوق تخصصی 
در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

با کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧٠٩٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

٩٥٢٥١٩٠٩/ م

� تابا تLنولوژ
 مرکزپخش فروش بانصب رایگان 

آیفون چينی،ایرانی،کره اى
وتعميرات فوق تخصصی درمحل 

باضمانت کتبی و١٠سال خدمات پس 
از فروش تمام نقاط شهر بدون تعطيلی 

وهزینه راه   ٠٩٠١١٨٢٥٧٣٨
٣٨٥٥٩٦٠٩-٣٦٥٧٨٦٨٩ 
٣٨٨٤٨٦٤٦-٣٨٦٨٤٢٢٣

فارسيان
مرکز آیفون تصویرى 

( درب بازکن)
 کوماکس اصل کره 

ضمانت ۴٠ ماهه 
تابا، تک نما، آلدو و غيره 

انواع درب بازکن هاى فول دیجيتال

خيابان خاکی، داخل خراسانی ۵
٠٩١٥١١٣١١٣١

٩٥٢٩٤١١٦/ د٣٢٢١٤٥٨٦

٩٥٢٤٣١٤٦/ ف

گروه مهندس� ا�من صنعت 
 اعالم و اطفاء حریق  ، دوربين 

مداربسته، آنتن مرکزى، دزدگير
٠٩١٥٩٣١٢٨٣٧-٣٧١٣٣٥١٩

٩٥٢٤٩٢٣١/ ف

برق
رفع اتصالی ، تک فاز 

سه فاز ، دوربين 
ایمانی     ٠٩١٥٠٠٢٨٢٩٥

آر�االLتر�=، برق، تلفن 
 آیفون، رفع اتصالی، تعميرات 

نورپردازى  ٠٩١٥٧٦٠٦٣٤٨ 
٠٩٣٦٦٩٨٧٨٢٣

٩٥٢٩٣٥٤٠/ ق

٩٥٢٩٥٠٣١/ پ

خدمات فن� مهام
انجام کليه خدمات برقی ،با کادرى 

مجرب و نظارت     
٠٩١٥٨٥١٨٠٦٠

٩٥٠٦٩٧٢٩/ ف

خدمات برق - نصب و تعميرات
تخصصی آیفون تلفن کولر  

LED نورپردازى وتابلو
٣٦٦٢٤١٨٨-٠٩١٥٠٠٨٧٦٣٠ 

 برقLار
 رفع اتصالی-آیفون-تلفن-سانترال

٩٥٢٠١٩٩٩/ ف٠٩٣٩٦٩٢٨١٠٠

خدمات برق 3يهان 
رفع عيب و اتصالی،خرده کارى

 و تعميرات،دوربين و شبکه
٩٥٢٤٩٤٨٦/ پ٠٩١٥١٢٣٢٤٩٨

٩٥٢٩٤٦٦١/ ق

خدمات برق ساختمان�، صنعت� 
 سيم کشی برق و تلفن،رفع اتصالی،
نصب دزدگير،آیفون،آنتن و دوربين

عظيمی٠٩١٥٨٠٨٢٧٩٥ 

خدمات برق شهاب 
سرتاسر مشهد 
 بدون تعطيلی 

٩٥١٩٣٢٨٩/ پ٠٩١٥١٠٨٠٣٣٩

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق 

تلفن ، کليه خدمات برقی، آیفون 
کاظمی           ٠٩١٥٨١٨٦١٦٣

٩٥٢٤١٦٧٩/ ل

٩٥٢٩١٧١٢/ پ

دفتر فن� برق ساختمان
اجراى پروژه ، تعميرات با کليه لوازم

٠٩٣٥٤٠٧٣٥٦٣
٠٩١٥٢٣٨٦٩٦٠-٣٣٤١١٦٨٥

فور�ت ها� برق 
فروش و رفع اتصالی ، تعمير آیفون سيم 
٠٩١٥٦٦٠٤٩١٠ ساختمان  کشی 

 ٣٦٢٠١٢٠٠   گلمکانی
٩٥٢٨٨٢٠٩/ ف

برقLش� ارزان 
مغازه، آپارتمان 

 

٩٥٢٩٦٠٩٩/ م٠٩١٥٠٨٠٨٨٤٧

خدمات 
برق و آ�فون

نورپردازى، رفع اتصالی، 
تعميرات ساختمانی
 خطوط تلفن، آنتن
٣٦٠٦٢٢٤١

٠٩١٥٥٠٠٧٧٠١
٩٥٢٨٤٥٤٢/ ف

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٢٣١٦٦٤/ ل

برق- آ�فون
سيمکشی و رفع اشکال در 

محدوده قاسم آباد
٩٥٢٨٦٦٣٤/ ق٠٩١٥٣٤٧٢٥١٦

خدمات نا سيو نال 
خطوط برق، تلفن،آیفون، لوله کشی

٠٩١٥١٨٢٥٣٨٢ کولر گازى 
٩٥٢٢٧٣٤٣/ م ٠٩١٥٨١٩١١٣٦

٩٥٢١٦٣٥٥/ ف

اتوماتي= ُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 
برقی، جک، راه بند، شيشه سکوریت

٠٩١٥٧٧٦٩٨١٠

تعميرات 

٠٩١٥٠٨٥٢٧٢٩ 
٩٥١٨٢٧٢٤/ م

جک بازویی
کرکره

مينائی

 �تعميرات فور
فروش درب اتومات 
با قيمت هاى ویژه با ٨ سال 

سابقه و ضمانت نامه کتبی

٠٩١٥١٢٢١٨٤٨
٩٥١٨٤٤٩٨/ پ٣٧٦١٨٠٩٣

٩٥٠٩٦٦٧٥/ ف

3ر3ره برق� 
ج= پار3ينگ�

قيمت استثنایی ٠٩١٥٣٠٢٤٥٩٩
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

٩٥٢١٤٥٦١/ پ

نو�ن در
بدون سود
اقساط ۶ ماهه
پارکينگی -کرکره اى

کيفيت عالی(٣۶ ماه گارانتی) 
مشاوره تخصصی تعميرات 

          ٠٩١٥١١٨١١٥١
٣٨٤٠١٠٣٤

گوهر ُدر 
 ساخت و راه اندازى رول آپ 

برقی با تيغه AKOK اراک 
تحویل کمتر از ٢۴ ساعت 
هدف ما رضایت شماست 
٠٩١٥٥٠٧٨٥٩٠

٩٥٢٨٢١٤٦/ آ٣٢٤٢٩١٧٨ 

تبر�زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

داالن ُدر
عضورسمی اتحادیه

فروش و تعمير انواع 
دربهاى برقی و دوربين 

مداربسته
قيمت آخر را از ما بخواهيد 
بلوار پيروزى بين هاشميه 

وهنرستان

٠٩١٥٣٠٧٣٤٩٤
٨-٣٨٨٣٤١٩٧

٩٥٢٤٤٧٤٠/ ق

٩٥٢٣٢٣١٦/ پ

B٨%تخفي  
کرکره،جک،شيشه اى ،راهبند
قفل برقی،ریموت وتعميرات

٠٩١٥٧٠٠٥٨٤٠

المان صنعت پارت
 درب هاى 
  اتوماتيک 

پارکينگی و کرکره اى 
گارانتی طالیی

  با خدمات ٢۴ ساعته 
www.elemandoor.com

 ٣٦٠٩٩٦٩٩
 ٠٩١٥٣٣٨٨٧٧٣

٩٥٢٨١٩٦٤/ ل

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

برق ساختمان

درها� اتوماتي=

اعالم و اطفاء حر�ق
تهو�ه مطبوع

آ�فــون

٩٥١٨٣٠٣٤/ م

٩٥٢٤٩٢٠١/ ق


