
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
١٢

3يان ُدر 
( عضو رسمی اتحادیه ) 

مجرى دربهاى اتوماتيک
 داراى اکيپ فنی ٢۴ ساعته 

١٨ ماه گارانتی تعویض 
مطهرى جنوبی .حدفاصل ١١و ١٣  
حميد رضا خوشدل 
دفتر٣٧٢٣١٩٩٠ (٣خط)

فروش ٠٩١٥٥٥٨١٩٩٠ 
٩٥١٨٧٠٢٩/ ب

تعميرات
درب اتومات

 

٩٥٢٣٩٦٣٨/ م٠٩١٥٨٠٥٤٩٠٠ 

ا�من ُدر
اجرا و نصب کرکره برقی و سنتی  

جک ، حفاظ آکاردئونی 
٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١-٣٧٦٣٥١٩٢

٩٥٢٧٠٨٢٩/ ل

ز�با ُدر
با  تخفيB و�ژه

% ؟
فروش ویژه زمستانه

شيشه اى، کرکره اى 
پارکينگی ، راهبند 

شماره ثبت شرکتی ٢٩۵٣٩
(عضو رسمی اتحادیه)

با بيش ازیک دهه فعاليت

 ٣٦٠٥٠٠٠٨
٠٩١٥١١٠٥٩٤٣

٩٥٢٠٢١١٩/ ف

٩٥٠٥٩٤٤٩/ ف

 tد3ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

تعميرات
 فوق تخصص�

انواع دربهاى اتوماتيک
ریموت و قفل برقی

 درحداقل زمان

٠٩١٥٣١٩٨٥٧٩
٩٥٢٣٦٧٩٥/ ق

آشيان در دربهاى اتوماتيک،
جک،  برقی،  اى  کرکره  اى،  شيشه   
پنجره  دوجداره،  سکوریت،  دوربين، 

٠٩١٥٣٢١١٧٠٣    -PVC
٩٥٢٩٦٢١٩/ ف

٩٥١٨٢٤٥٦/ ق

ا�گورن 
انواع درب هاى اتوماتيک (پارکينگی، 

کرکره اى، شيشه اى، راه بند)
پرده هوا- سایبان برقی 

فروش ویژه (همکار- مصرف کننده)
فروش اقساطی ویژه کارمندان 
نصب، اجرا، تعميرات تخصصی

٠٩١٥٥٠٣٦٤٧٨-٣٦٠٦٢٤١٤

آسباد  در 
مجرى انواع درب هاى اتوماتيک 

شيشه اى و سایبان 
٩٥٢٥٧٤٧٧/ م٠٩١٥٢٠٠٠٨٨٩

اقساط٥ماهه
دربهاى اتومات آراد

قيمت مناسب
گارانتی معتبر
کيفيت عالی

٣٨٥٥٧٦١٦
٠٩١٥٥٠٣٠٦١٦

٩٥٢٨٩٦٣٧/ ق

تعميرات
 فوق تخصص�

اسپاد ُدر
فروش انواع درب هاى اتوماتيک
ریموت، قفل برقی،کمترین زمان

 ٠٩١٥١٠١٥٤٥١-٣٦٦٣٣٠٠٩
٩٥٢٣٣٥٩٦/ م

٩٥٢٥٩٠٤٩/ پ

امين ُدر 
١۴%تخفيف

(عضورسمی اتحادیه)
کرکره اى، شيشه اى
 پارکينگی، راه بند 
دوربين مداربسته

 ٠٩١٥٩٢٢٩٥٨٥
٣٨٨٤٢٢٠٢

(نبش پيروزى٣۶)

درب ها� اتوماتي= 
ارس

(عضو گروه فک ایران) 
ارائه دهنده محصوالت

 فک و جنيوس 
فروش انواع دربهاى برقی، 

شيشه اى و راهبند 
٣٨٤٣٢٠٣٨                

٩٥٢٩٢٧٦٠/ ق٠٩١٥١١٦١١٧٤

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥١٨٤٠٣٦/ ف

دوربين مداربسته 
 قيمت استثنایی  

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ نقد و اقساط
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

 دزدگير تابش
اولين عضو اتحادیه الکترونيک 

۴دوربين و DVR ۴٩٠ تومان
٠٩١٥٣١٤٠٨٨٠-٣٨٨٤٢٧٦٠

٩٥٢٦٣٢٧٢/ ل

٩٥٠٥٦٥٦٤/ ف

شر3ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣

٩٥٢٨٥٣٨٠/ ق

اورژانس تعميرات
 دوربين دزدگير درب برقی
٠٩١٥٧٠٠٩٥٩٠

٠٩١٥٤٠٠٩٥٩٠

٩٥٠٨٩٩٤٩/ ف

ارزان با 3يفيت
و گارانت� تعو�ض 

با بيش از ١۵ سال سابقه 
پک کامل ۴ کانال

 ٢ مگاپيکسل بدون هارد ۴۴٠ 
دزدگير هوشمند ٢٩٩

(ده خط)      ٣٢٢٩١١٤٠ 
٠٩١٥٤٥٠٠٠٤٧

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

فروش،نصب و تعميرات
انواع دوربين و دزدگير  زیر قيمت
اقساط  ٠٩١٥٨٠٢٧٨٦٨

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

٩٥١٨٠٧٦٧/ ف

شر3ت روبات 
با  درخشان  سابقه  سال   ٢٠

بيش از ٣ هزار پروژه موفق در نصب 
سيستمهاى  جزئی  و  کلی  فروش  و 
جدید  هاى  دوربين  حفاظتی- 
پيشرفته،  دزدگيرهاى  مداربسته، 
اعالن و اطفاء حریق، راهبند، جک هاى 

هيدروليک و تلفن هاى سانترال 
٣٢٢٢٤٢٤٢-٠٩١٥٢١٥٧٢٤٢

٠٩١٥١٢٠٠٧٤٧

مر3ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٩٥١٩٨٣٧٩/ ف٢-٣٦٠١٤١٧١

شر3ت مهندس� 
سحر 

١٠ سال سابقه در نصب، فروش 
و مشاوره سيستم هاى حفاظتی 
مدیریتی دوربين مداربسته 

با بيش از ١٠٠٠ پروژه 
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٦/ ف ٣٢٢٥٧٦٥٦

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

دوربين مدار بسته
قيمت استثنا��

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤
٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢

٣٦٦٢٤٢٥٢
٩٥٢٧١٣٩٠/ م

تعميرات تخصص�
دوربين، دزدگير، درب اتومات، ریموت 
٠٩١٥٣٠٦٣٥٦٣-٣٨٤٣٦٥٣٤

٩٥١٨٦٥٢٠/ ق

دوربين مداربسته
دزدگير اما3ن  

٣٢٢٨٣١٤٤
٩٥٢٩٠٩٩٤/ ق

٩٥٢١٢٩٣٥/ پ

tدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان
١-٣٧٥٣٣٤٢٠

٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

 نقد و اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

نقد و اقساط 
انواع دوربين مداربسته

 دزدگير اماکن و پوشاک
 انتقال تصویر رایگان

گروه فنی مهندسی زوم
 ٠٩٣٦٠٧٧٥٦٩٨
٠٩١٥٢١٥٢٠٥٦

٩٥٢٤٩٩٤٠/ ف

ا�گورن 
انواع دوربين هاى مداربسته

(AHD- IP -آنالوگ) 
نسل جدید دوربين هاى سيمکارتی

 ردیاب (خودرو - شخصی)
تصویرى  آیفون  اماکن-  دزدگير   
گيت هاى ضد سرقت فروشگاهی 
فروش ویژه (همکار، مصرف کننده)

نصب، اجرا، تعميرات تخصصی 
٠٩١٥٤٧٦٨٠٠٤-٣٦٠٤٨٤٤٨

٩٥١٨٢٤١٨/ ق

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

tدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

٩٥٢١٤٨٠٧/ م

سود 3م، قيمت منصفانه 
فروش دوربين ودزدگيرایمن ٣۶

ماه گارانتی تعویض بازدید تست رایگان 
٠٩١٥٨٠٦٩٠٠٤- ٣٧٦٥٦٩٩٥

ازآخرباما تماس بگير�د
خيابان سعدى ،دوربين ، دزدگير 
 NVN   ٠٩١٥٤٥٠٠٨٠٠

٩٥٠٨٨٩٣٢/ ف٣٢٢٢٧٨٦٠

٩٥٢٨٧٧٣٥/ ف

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز و تعميرات با قيمت 

مناسب  ٠٩١٥٣٢٩٤٥٦٦
٠٩١٥٦٩٩٦٨٤٨

گازرسان�
(تجار� ، مسLون�) 
خرده کارى ، تفکيک کنتور

٩٥٢٦٠٠١٠/ ل٠٩٣٦٠٧٧٤٠٩٨

�خرده 3ار
ارزان                                   فورى

گاز - نرده
٩٥٢٦٥٦٦٤/ ف٠٩١٥٠٤٠٨٥٤٢

� فور� فور
 فقط جابه جایی وتعميرات لوله گاز

ارزان - استاندارد
٠٩٣٨١٨٦٢٢٩٤ 

٩٥٢٦١٩٢٧/ ق

اقساط ٦ ماهه 
گازرسانی - تفکيک کنتور 

٠٩١٥٣١٥٢٧٤٧
٣٨٦٤٤٥١٩-٣٧٦١٢٩٦٤

٩٥٢٤٥٦٤٦/ پ

  �خرده 3ار
تعميرات و جابه جا��

 

٩٥٢٦٠١١٣/ ل٠٩٣٠٣٠١٧٩١٦

٩٥٢٨٢٣٥٨/ ق

�ارزان - فور
خرده کارى گاز- جابجایی کنتور

خرده کارى آب- نصب شيرآالت
٠٩٣٥٤٨٦٦٥٤٤

٩٥٢٥٢٧٧٤/ ق

لوله 3ش� گاز و تفLي= 
3نتور و تعميرات

٠٩١٥٦٨٣٣٠٦٤

شر3ت گازرسان� سارنگ آسمان� 
گاز، نرده

مدیرعامل مهندس پویان ذاکرى
٠٩١٥٣١٣٨٠٥٨-٣٧٦٣٣٧٣٤

٩٥١٠٤٧٠٣/ ف

گازرسان� و تفLي= 3نتور 
و تعميرات و نرده فرفورژه  

٠٩١٥٩٠٧٤٨٩٢
٩٥٠٢٩٢٥١/ م٣٢١٧١١٢٨

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥١٩١٤١٢/ ف

٩٥١٦٧٣٢٢/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

تLنو گاز شرق 
طراحی و اجراى لوله 

کشی گاز تجارى و مسکونی با 
اخذ تائيدیه از سازمان نظام 
مهندسی اجراى خرده کارى، 

اجراى نرده پروفيلی و لوله اى 
در همه طرح ها 

نژاد هاشمی ٠٩١٥٣٢١٢٣٤٨
٩٥١٧٣٥١١/ ف

�گازرسان� ونرده لوله ا
قوط� با مجوز نظام مهندسی

نقد و اقساط - سيد علی عمادى
٣٥٠١٩٥٥٥-٠٩١٥١١١٠٢٣٦

٩٥٠٤٤٨٤٥/ ل

تعميرات و
جابجائ� لوله گاز

 

٩٥٠٨٨٧٧٣/ ل٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤

گازرسان� 
تفLي=- قيمت مناسب 

نرده- نقد و اقساط 
٩٥٢٩٥١٢٨/ م٠٩١٥٣١١٣١٥٣

گازرسان� آزموده 
نرده  تسویه  بعد  تایيد  اول 

فرفورژه، ساده ٠٩١٥٣١٨٥١٧٣
٩٥١٨٥٥٥٥/ ف٠٩٣٨٨٤٠٣٣٤٩

� فقط خرده 3ار
 گاز آب نرده جابه جایی کنتور 

با ارزان ترین قيمت 
سام      ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥ 

٩٥٢٧٧٦١٩/ م

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

٩٥٢٦١٦٢٨/ ف

 �انجام 3ليه پروژه ها
�گازرسان� و خرده 3ار

مدیریت رهنما ٠٩١٥٨٥٧٧٠٩١ 
٠٩٢١٥٢٠٢٨٩٢

مجر� و مشاور 3ليه تاسيسات 
مکانيکی،فروش و اجرا،گازرسانی

سرد و گرم - شوفاژ
٠٩٣٧١٣٧٤٢٠٧

٩٥٢٠١٣٤٨/ ف

گاز - نرده
خدمات لوله كشی آب-گاز -شوفاژ 
تعميرات- تفكيک كنتور و نصبيات

٩٥٢٩٣٦٤٧/ ق٠٩١٥٣١٧٤٠٢٣

سهندگاز 
 تعميرات و خرده کارى 

گاز- نرده 
در اسرع وقت و بدون تعطيلی 
ارزان-فورى (بازدید رایگان) 

٠٩١٥٥١٤١٣٩٨
رمز ماندگارى: مشترى مدارى 

٩٥١٨١٧٣٦/ م

٩٥٠٣١٩٥٨/ پ

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

جابجا�� و 
خرده 3ار� لوله گاز

 

٩٥٢٢٠٨١٧/ ل٠٩٠٣٧٥٤٩٥٤٦

٩٥٠٣٥٢٠٢/ ف

خرده 3ار� گاز 
با اطمينان خاطر بدون خرابی با ٣٠ 
سال تجربه ، ارزان، استاد حسين

٣٨٦٧٠٦٠٨ -٠٩١٥١١١٧١٦٦
٩٥١٧٤٧١١/ ف

لوله باز3ن� با فنر
نصB قيمت

رحيمی   ٠٩١٥٧٠٨١٦٤٤
٩٥١٩٠٠٤٦/ ل

لوله باز3ن� 
رفع نم

آرامش
بدون اسيد

تشخيص ترکيدگی
شبانه روزى

بدون خرابی، وصل اگو، رفع بو 
هاشميه   ٣٨٨٣٠٥٠٩

 کوثر  ٣٨٨٤٣٣٦٢  

سرافرازان ٣٨٢١٥٦٢٥ 

هفت تير ٣٨٦٧١٦٨٠ 
رضاشهر ٣٨٧٨٤٩٤٣ 
پيروزى ٣٨٧٩٨٥١٨

 وکيل آباد ٣٥٠٢٤٦٣٤ 
احمدآباد ٣٨٤٤٩٣٥٨  
سجاد ٣٧٦٣٧٥٤٦ 
سناباد ٣٢٢٤٣٦٧٨ 
کالهدوز٣٧٢٥٥٢٣٧ 
آزادشهر ٣٦٠٥٧٤٨٠ 
قاسم آباد ٣٦٢١٦٩٣٤ 
٠٩١٥٣١٥٠٧٤٤ سيار 

٩٥٠٨٣٧٠٨/ ل

لوله باز3ن� 

منصفانه
ارزان فورى 
شبانه روزى

دانشجو ٣٨٩٢٩٦٨٧
احمدآباد ٣٨٤٥٩٤٠٣

پيروزى ٣٨٧٠٤١٠٢
وکيل آباد ٣٥٠١٢٥٥١

امامت ٣٦٠١٧٥٧٩
فرامرز ٣٦٠١٠٥٥٤

سجاد ٣٧٦٠٣٢٣٩
کوهسنگی ٣٨٤٥٩٤٠٣
قاسم آباد ٣٦٦٢٨٩١٢

هاشميه ٣٨٨٤٨٣٤٤

سناباد ٣٨٤٥٩٤٠٣
تمام نقاط ٣٧٢٤٢٢٧٣

٩٥٢٠٩١٦٣/ ل

لوله باز3ن�
پاسارگاد

تضمينی ، شبانه روزى
رفع نم بدون خرابی 
دستگاه با  تشخيص 
احمدآباد٣٨٤٣٣٧٥٥
سجاد ٣٧٦٦٥٤٤٨
قاسم آباد ٣٦٢٠٧٠١٥
هاشميه٣٨٨٢٧١٠٠
فرامرز٣٦٠٤١٦١٤
پيروزى ٣٨٦٨٧٩٦٩

دانشجو ٣٨٩٢١٣١٩ 
معلم    ٣٦٠٤٣٥٨٩
عدل خمينی ٣٨٥٤٧٧٨٢
٣٨٤٣٣٧٥٥ سناباد 
آباد٣٥٠١٣٤١٠ وکيل 

٩٥٢٥٦١٦٠/ ل

 لوله باز3ن�

ضمانت
فقط در ١۵ دقيقه
ارزان و فورى
رفع نم و بو

تشخيص با دستگاه
١٠٠% تضمينی،شبانه روزى
هاشميه  ٣٨٨٢٨٦٧٢

٣٨٦٥١٤٩٤ پيروزى  

 ٣٧٦٦٣٢٠١ سجاد
احمدآباد٣٨٤٦٨٥٢٧

 ٣٦٠٨٦٦٥٣ فرامرز 
دانشجو ٣٨٦٥١٤٩٤

وکيل آباد  ٣٥٠١٦٩٤٢ 

قاسم آباد  ٣٦٥٧١٤٨٠

عدل خمينی٣٨٥٥٢٨٦٥

ميثاق  ٣٥٢٣٧٨٠٤
   ٣٦٠٤٤١٧٦ معلم 
 ٣٨٤٦٨٥٢٧ سناباد 
تمام نقاط ٠٩١٥٤١٢٦٥٢٣

 

٩٥٠٥٣٦٨٥/ ل

  مقن� 
لوله بازکنی، وصل اگو

الیروبی، تخليه چاه ، تشخيص 
سر چاه با دستگاه شبانه روزى  

احمدى    ٠٩١٥١٢٤٤٥٣٢ 
 ٠٩١٥٩١٧٩٠٣٧

٩٥٠٢٨٢٠١/ ف٠٩٣٧٠٥٤٠٩١٦

٩٥١٦٥٥٨٠/ ف

لوله باز3ن�
�ارزان و فور

شبانه روزى
٣ ٧ ٦ ٣ ٠ ٦ ٧ ٩ د سجا
احمدآباد٣٨٤٥٩٦٥١
هاشميه٣٨٨٤٣٩٩٥
قاسم آباد٣٦٦٣٠٦٧٥
فرامرز٣٦٠٦١٦١٤
  سيار٠٩١٥٧٠١١٠٦٥

رفع نم 
تخصص� 

با مصالح کامل بنایی ارزان 
فورى و تضمينی 

٠٩١٥١٢٤٩٠٦٢
٩٥٢٧١٣٧٩/ م

٩٥٢٧٤٠٩٤/ ف

     لوله باز3ن� 
و لوله 3ش� نو�ن
رفع بو و نم کف حمام

 با مصالح ارزان
 ضمانتی- شبانه روزى 

٠٩٣٦٨٢٠٦٤٤٧
 ٣٦٥٧١٢٩٠

٣٦٥٧١٢٩١

Bلوله باز3ن� منص
بافنرنصف قيمت

٠٩٣٦٩١٥٧٤٢٧
٩٥٢٠٨١٩٨/ ل

لوله باز3ن� و رفع نم

گازرسان�

دزدگير و دوربين
مدار بسته


