
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
١٨

  �گچ 3ار� ، گچ بر� لLه گير
 با اکيپ کامل و قيمت مناسب

٠٩١٥٠٠٤٦٧٦٣
٩٥٠٧٦٩٠٠/ مخليلی

گچ بر� لو3س 
گچ کارى ، لکه گيرى نصب دیوار 

گچی ، تغييرات و تعميرات 
٩٥٢٨٣٩٠٦/ ف٠٩٣٨٨٢٧٥٠٥٢

رابيتس ت=
نور مخفی ساده گل اپن (تخفيف ویژه) 

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٠٠٩٢٣٠/ م٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

تزئينات داخل� 
آذرطوس

گچ برى پيش ساخته 
کناف ، نقاشی 

 کابينت ، کاغذ دیوارى
 سنگ آنتيک و شومينه

٠٩١٥٣١٠٥١١٢
٩٥٢٩٥٥٦٤/ خ

٩٥٢٤٦٤٦٣/ ف

 رابيتس 3ار� صدف 

 ٠٩١٥٣٢٥٧٥٠٤

٩٥٢٩٣٥٩١/ م

ز�باگستر 
گچبرى ،نورمخفی  طرح هاى شكسته  

بازسازى،بازدید رایگان 
٠٩١٥٣١١٧٠٥٧-٣٧٦٧٧٧٣٢

٩٥٢٩١٧٩٩/ ق

� گچ 3ار� و لLه گير
دیوار گچی ، بنایی 

خرده کارى ، کاشی کارى و ...
٠٩١٥٩٨١٠١٢٤

٩٥٢٩٥٤٨١/ ط

گچ 3ار� ارزان
گچ سفيد وخاک گچ، ابزار، اپن 

نورمخفی  لکه گيرى
٠٩٣٦٣٤٧٥٧٨٠

� فور
 خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى، 
دیوار گچی و سراميک با مصالح و 

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

گروه رابيتس ارم 
 

٠٩١٥٣٥٨٧٤٤١-٣٧٤٢٣٥٧٨
٩٥١٩٦١٣٧/ ف٠٩١٥٠٠٢٧٤٤١

انواع گچبر� دست�
اپن و ابزار ستون سقفی با لکه گيرى 

و گچ کارى با ٢۵ سال سابقه
٠٩١٥٥١٦٣٤٤٧

٩٥١٨٠٧٨٥/ ف

٩٥٢٢٤٠٢٣/ ف

شيشه برج 
اجرا و نصب شيشه هاى 

ساختمانی و سکوریت، رفلکس، 
طلق، پلی کربنات، ٢ جداره، 

روميزى، طراحی روى شيشه، 
تبدیل درهاى استوپی به ریلی
 باز و نصب سکوریت-  مدّبرى 

٠٩١٥٥١٢٠٥١٩ -٣٥١٣٧٢٣٤

طرح                اجرا
اتوماتيک مشهد نما 

خرید و فروش شيشه هاى نو، دست دوم
٩٥٢٥٧١٥٢/ ط پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٩٥٦٩٥/ د

آشيان ُدر
 الماس شرق

شيشه هاى سکوریت
انواع درب هاى اتومات

upvcپنجره هاى
وسيستمهاى مداربسته  

٣٨٥٥٣٢٣٨
سLور�ت پارس 
شيشه نو و دست دوم، کرکره 
روالپ،تعميرات در اسرع وقت

٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥
٩٥١٩٥٣٨١/ پ

  سLور�ت
 نو و دست دوم 

 خرید و فروش- نصب و اجرا
٩٥٢٩٥٥٥٩/ م٠٩١٥٣٢٤٢٥١٦

نصب و اجرا و تعميرات 
 سکوریت

کار تميز و فورى را از ما بخواهيد 
٩٥٢٠١٣١٧/ ب ٠٩٣٠٦٥٧٢٦٥٤

شيشه رو�ال
نصب فروش تعميرات 

فورى فورى فورى
٩٥٢٤٧٣١٤/ ف٠٩١٥٦٦٠٥٠٥٥

 الماس ُدر
سکوریت ، دربهاى اتوماتيک

 اقساط بدون سود ٣٦٠٦٤٠٠٦
٩٥٢٢٣٦٧٦/ ل

�سLور�ت فور
به قيمت 3ارخانه
٩٥١٩٧٤٩٢/ ط٠٩١٥٣١٩٧١١٢

آرتان ُدر
درب هاى اتوماتيک 

شيشه اى 
کرکره 

پارکينگی 
نقد و اقساط بلند مدت

 بدون سود
 ٣٦٠٥٤٤٤٤

٠٩١٥٣١٣٥٨٨٥
٩٥٢٦٦٠٦٦/ ل

٩٥٢٤٠٢٥٨/ م

سLور�ت 
را�موند

سکوریت، اتومات، کرکره

٣٧٢٥٢١٠٧
٠٩١٥٣١٨١٩٢٩

اقامتی
�نصب فور

سLور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

٩٥٠٦٥١٩٥/ پ

سكور�ت 3وروش
upvc -سکوریت- روالپ -اتومات

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

سLور�ت 
تعميرات و ریگالژ فورى کرکره برقی

٩٥٢٨٩٤٢٢/ ف٠٩١٥٢٢٢٥٠٠٧

٩٥١٩٨٢١٩/ پ

شيشه سLور�ت
نو و دست دوم،کرکره

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥١٠٢٠٩١٢

 سكور�ت

�مهد
 نماینده رسمی ایمنی شرق 

ارزان - نقد و اقساط 
اقامتی

٣٧١٣٣٦٠٠ 

٣٧١٣٣٥٩٩
٠٩١٥١١١٩٥٠٠

٩٥٢٤٤٩٢١/ م

 سLور�ت
 مسعود

 سکوریت - لمينت
 UPVC- دوجداره

کرکره روالپ 
جک پارکينگی 
نقد و اقساط 

 ٣٧٢٦٩١٦٤ 
٠٩١٥٥١٣١٧٧٥

٩٥٢٨١٣١٩/ ماقامتی

ا�من شيشه پو�ان
درب هاى اتومات روالپ، سکوریت 

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

٩٥٢٢٤٨٧٨/ پ

٩٥١٩٨٧٤٢/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

آ3اردئون 
حفاظ پنجره، تراس، قيمت آخر

 را از ما بگيرید
٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

٩٥١٤٢٨٠٥/ پ

نرده و حفاظ استيل 
پله گرد و پيش ساخته و دوبلکس 
٣٥٥٩٣٥٢١-٠٩١٥٤٢٥٢٨٩٦

٩٥١٧٣٧٩٥/ ف

٩٥٢٥٣٧٧٤/ ف

نرده استيل 
حفاظ بانکی- راه پله 

 دوبلکس و پنجره باضمانت
٠٩١٥٦٩٠١٢١٧-٣٧٢٣٢٤٥٨

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی 
رنگ کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

آ3اردئون�
ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨١/ ق٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

استيل سازان
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی
٣٧٢٦٩٨٦٠-٠٩١٥٤٠٦٣٦٥٦

٩٥٢٢٥٦٧١/ ف  ٠٩١٢٢٦٥٦٨١٨ 

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ3اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

٩٥٠٣٢٣٦٣/ پ

٠٩١٥٢٠٥٧٧١١
٣٢٦٢١٦٢٨

         پذیرش نمایندگی
         در سراسر کشور

حفاظ
 رو� د�وار

 با رنگ کوره 
به قيمت کارخانه 
تحویل ٢ ساعته

 درب 
آ3اردئون�

 نرده راه پله
حفاظ پشت پنجره

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٣٨٣٤٠٠ 

٩٥٢٩٥٢٢٤/ ق

نرده استيل  
تومان  ٩٠هزار  مترى  ضمانت،  با   

٠٩١٥٣٠٠٤٩١٦
٩٥١٥٦٤٧٤/ م٠٩١٥٢٠٠٤٩١٦ 

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

٩٥٢٣٢٠٧٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
تحویل روز 

١٨ سال سابقه
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

٩٥١٧٨٢٩٠/ ق

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

خدمات پرده سراب

(مبتکر پرده شویی تخصصی)درجه 
یک،بازو نصب سریع،سرویس رایگان

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

٩٥١٩٥٣١٥/ ف

خدمات پرده د�با(وا�تا)
شستشو و نصب تخصصی

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

٩٥٢٣٤١٢٧/ ف

خدمات پرده خانه مدرن
شستشو، نصب تخصصی 

سریع خدمات و فروش پرده 
ولوازم ٠٩٣٨٣٩٤٣٣٤٩

٩٥١٧٢٤٤٠/ ط

ترميم  فرش

نسيم
عضودرجه یک اتحادیه

٣٦٠٦٨٥٧٨
٠٩١٥٥١٢٤٨٩٣

مدیریت:اميرى

رفوگر� فرش
سوختگی، پوسيدگی ،ریشه 

جاجيم، چرم درمحل با سرویس رایگان
٩٥٢٨٤٣٤٥/ ر٠٩١٥٥٠٠٣١٨٠

٩٥٢٠٦٨١١/ ف

قاليشو��

قدس
٣٦٠٩٩٠٣٥
٧٢٤٢١٢٥ ٣
٣٨٧١٦٢٧٧
٣٨٤٢١٠٨٦
٣٢٧٩٤٢٦٤
٣٢١٢١٢٨٨ 
٣٧٦٥٩٤٢٩
٣٦٠٩٨٦٩٣
٣٢٧١٨٧٩٢
٣٦٦٢٨٤٤٢

شستشوى قالی و مبل و موکت
آبکشی اسالمی ، با ضمانت بيمه

٩٥١٨٦٤١٠/ د

قاليشو��                         

3يميا
شستشو ١٠٠% اسالمی
با کادر متخصص و ضمانت
٣٦٠٦٠٥٠٦
٣٦٠٦٠٧٠٦
٣٨٥٤٧٥٧٧
٣٨٥٥٢٥٠٧
٣٣٦٩٥٠٨١

مدیریت بی نياز
سرویس رایگان

٩٥٢٠٠٩٨٦/ خ

قاليشو��

اعتماد
٠٩١۵١٠١۶٢٣٩

٣٣٨١٢١٠٠
٣٣٤٤٢٦٣٠

٩٥١٢٩٢٧٦/ ط

قال� شو��
� امير

عضو درجه یک اتحادیه
با شستشوى ١٠٠ درصد 
اسالمی با ضمانت بعد از 
شستشو با دستگاه هاى 

تمام اتوماتيک
قاسم آباد - وکيل آباد - پيروزى

کوى امير - فرامرز عباسی

٣٦٢٢٠١٧٤
بلوار معلم - بلوار فردوسی

خيام - کالهدوز

٣٦٢٢٠١٧٤
راهنمایی - احمدآباد

کوهسنگی

٣٨٤١٧١٠٩
ابوطالب - عبدالمطلب-هدایت

٣٧٦٨٤٦٣٨
طالب - طبرسی اول و دوم گاز

٣٧٦٥٣٧٦٩
نخریسی - سيدى - ساختمان

٣٣٤٤٤٨١٤
با مدیریت وحيد اميرى

خدمات منزل وتعميرات

تزئينات داخل�
(گچبر� ــ شومينه)

شيشه سLور�ت

قاليشو��

شستشو� پرده و پتو

نرده و حفاظ

�محوطه و ز�باساز

�رفـــــوگر

٩٥١٠٦١٤٨/ ق

٩٥٢٤٩٠٨٨/ م

٩٥٢٥١٣٧٧/ پ

٩٥٢٢٤٢٠٩/ د

٩٥٠٤٢٥٨٠/ ل


