
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
١٠

ها�گالس از 
٤٥٠٠٠٠ �متر

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

صنا�ع چوب� پارسيان 

اقساط بدون سود
 ویژه کارمندان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان  

کابينت ٢٨٠ تومان دکور  
فروشگاهی و ادارى ۶٠ تومان 

مجهز به دستگاه برش و نوار
 مجرى پروژه هاى عظيم 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٩٨٦٣٠٢٣٤

٩٥١٦٩٣٥٤/ ف

3مد د�وار� ١ روزه
سریع و ارزان کابينت از ٢٧٠ 

دکوراسيون خاص
٩٥٢٩٨٢٨٠/ ق٠٩١٥١٢٣٠٨٥٠

گروه توليد� پارسيان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان
 دکور مغازه ۶٠ تومان
کابينت ٢٨٠ تومان 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
مجهز به دستگاه هاى پيشرفته 

٠٩١٥٩٢٩١٢٥١
٩٥٢٥٧٣٦٩/ ف

د3وراسيون ز�با 
کابينت ،کمد دیوارى 

 نصب یک روزه -همراه با طراحی 
٩٥٢٣٣٥٤١/ ط٠٩١٥٣١٦٦٤٥٣

٩٥١٨٠١٩٩/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

٩٥٢٣٦٥٠٨/ ق

MDF لطف� 
 مجرى تخصصی دکوراسيون داخلی

انواع :کابينت -کمددیوارى، قيمت عالی
 در اسرع وقت     ٠٩٣٥٤١٩٢٧٤٨

٩٥٠٨٥٠٣٤/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

 خر�د 3ابينت فلز
 و ام د� اف دست دوم

 پرت mdf شمارا درمحل خریداریم
٠٩٣٨٨٠٠٣٨١٤ 

٩٥٢٠٢٨٠٠/ ق

خر�دار3ابينت
فلز، ام دى اف ،پرت ام دى اف 

٠٩١٥٩١٩٧٠٨٤(فقط نقد)
٩٥١٦٣٠٩١/ ط٠٩٣٨٣٨١١٠٣٣

٩٥٢٨٣١٤٣/ پ

MDFآراست 
طراحی و اجراى دکوراسيون داخلی 

تجارى،مسکونی،ادارى
 پارتيشن ،پنل 

کابينت MDF-٣۶٠٠٠٠ تومان 
مالمينه ٢٨٠٠٠٠ تومان 

هایگالس ایرانی ۵٢٠٠٠٠ تومان 
هایگالس ترک ۵٩٠٠٠٠ تومان

٠٩١٥٤١٧٨٦٦١

تLنوت=
اجراى تمام سازه هاى چوبی 

کابينت با مدرن ترین طرح هاى روز 
(کالسيک ،هایگلس، وکيوم ) 

دکور- انواع کمد و اشکاف هاى ریلی
ميز LCD -تخت هاى تاشو 
سرویس عروس و نوزاد  

٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦
٩٥٢٨٩٠٣٩/ پ٠٩١٥٦٩١٦٥٠٦

�3اال� چوب خورشيد
نماینده شرکت هایگالس سيتک،توزیع
mdf ومالمينه ٠٩١٥٩٠٠٥٦٢٥

٩٥٢٧٢٧٥١/ خ٠٩١٢٣١٣٨٨٥٠

MDF ، 3ابينت
دکور مغازه ،تحویل فورى

 کابينت ٢٨٠           دکور ۶۴
٠٩١٥١٠٠٣٦٢٦

٩٥٢٩٢٨٩٧/ ف

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

تعميرات و تغييرات 
mdf چوب و  

٠٩١٥٣١٠٥٠٥٢
٩٥٢٩٦٣٤٩/ ف

3انLس 3انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٩٥٢٠٠٩٨٣/ پ
٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

3انLس آر�ا 
خرید و فروش کانکس و کانتينر نو 
و مستعمل  ٠٩١٥٣٠٤٤٥٣٩
٠٩١٥١٠٠٠١٨٠-٣٦٥٧٢٠٥٧

٩٥١٩٨٤٣٥/ ق

ساب موفق
سنگ، موزائيک، پله و بتن

٩٥١٧٢٣٤٣/ ط٠٩١٥٥٨٠١٠٧٠

 Aمنص
ساب انواع سنگ، موزائيک 

 پله ، نما و بتن   ٣٧٣٣٤١٧٢
٩٥١٧٣٠٨٤/ ف٠٩١٥٩٧٥٠٠٨٣

٩٥٢٧٢٣٦٨/ ف

سنگ ساب� مح= 
جرم گيرى و الیه بردارى و کف سابی

 سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 
٠٩١٥٢٥٥٦٩٦٠   

ساب صداقت
 سنگ،موزائيک، پله، بتن و نما
٠٩١٥٧٦٠٧١٢٠

٩٥٠٦٨٣٩٠/ ط

نماشو�� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 
 ٠٩٣٠٧٦٤٠٦٠٥

٩٥١٩٤٢١٦/ ف٣٢٦٠٥٢٨٢

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣
٩٥٢٠٩٩٣١/ ف٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣

ساب چهار فصل 
سنگ، موزائيک، پله و بتن 

 ٠٩١٠٥١١١٧٠٠
٠٩١٥٧٠١٨٠٤٤

٩٥٢٩٧٤٧٩/ ط

سنگ ساب� نمونه 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

سنگ ساب� 3ارآفر�ن
ساب سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 

شبانه روزى
٠٩١٥١٢٤٢٩٦٥

٩٥٢٨٤١٨٦/ ق

٩٥٢٦٩٠٩٨/ ق

اطمينان
 ساب انواع سنگ،موزائيک،پله،بتن
 نمونه کار رایگان شهروشهرستان

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

سنگ ساب� نسيم
ساب انواع سنگ،موزائيک 

رولپالک،بتن،پله،نما و گرانيت
٠٩١٥٠٨٤١٣٤٣

٩٥٢٩٥٣٤١/ خ٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

پارسا 
نماشو�� و سنگ ساب�
بدون داربست سند پالست 

اجراى پيچ و  رولپالک 
ساب انواع سنگ و موزائيک 

٣٦٠٤٥٦٣٦
٠٩١٥١٨٠٤١٦٦

٩٥٢٦٨٥٢٧/ ف

٩٥٠٩٤٤٣٣/ ط

ساب نظيA 3ار
سنگ، موزائيک،پله،بتن،نما

٠٩١٥٨٩٨٠٣٢٠

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠٣٣٥٩٧

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

سنگ ساب� الغد�ر 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٠٠٧٣٥٨٧
٩٥٢٦٤٦٠٣/ ف٠٩٣٩١٣٦٩٣٦٠

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

ساب بهار
ساب سنگ،موزائيك، پله،نما بتن
٠٩١٥١٠٩٤٦٢١-٣٢٧٦٩٦٥٦

سنگ ساب� سجاد 
ساب سنگ موزائيک و بتن

٠٩١٥٠٠٣٧٠٦٩
٩٥٢٨٦٢٨٥/ ف٠٩١٥٥١٤٧٥٦٩

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

سنگ ساب�
بتن ، موزائيک ، سنگ و ... 

آخرین استعالم را از ما بخواهيد
٩٥٢٩٨٧٢٥/ ل٠٩١٥١٥٨٤٨٨٠

٩٥٢١٩٥٨٢/ ف

سنگ ساب� اميد
     تخصص ما کف سابی 

انواع سنگ، موزائيک ، بتن، پله و نما
٠٩١٥١٠٤٠٥٢٤

سنگ ساب� برادران 
برق� 

ساب انواع سنگ، بتن، پله و غيره 
٣٢٤٢٦٣٥١-٠٩١٥٩١١٢٢٧٥

٩٥٢٤٣٣٤١/ ق

٩٥٠٣٦١٣٧/ پ

ساب
�خسرو

سنگ،موزائيک،پله ،بتن
نماشویی(سندپالست)

باضمانت کتبی
٠٩١٥٥٧٤٠٠٧١

٠٩١٥٨٠١٤١٩٣

سنگ ساب� بزرگ حافظ
با ضمانت و رضا�ت ز�ر قيمت
٠٩١٥٨٠٠٢٢٤٨-٣٢٧١٨٨٠٣

٩٥٢٩٥٣٣٥/ ف٠٩١٥٨٨٣٢٥٥٧

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو�ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

٩٥١٧٢٣٦٦/ ط

سنگ ساب� ب� نظير
ساب سنگ، موزائيک، بتن،نما

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

٩٥١٨٦٦٨٣/ ف

سنگ ساب� ز�با 
ساب سنگ، موزائيک،

 پله و بتن و ... ٠٩١٥١٠١٣٥٨٧ 
٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٢٧٤٠٧٨/ ق

 3مپرسور چوبدارزاده
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

3مپرسور 3اتر،تخر�ب بتن
هيلتی ، موتوربرق، دستگاه 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٢٣٦٥٦٤/ ف

اجاره باالبر
باقيمت مناسب

هيلتی،موتوربرق،بتونير
٩٥٢٩٤٧٨٨/ د٠٩١٥٣١٢٨٤١١

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

آجر نما 
هلندى- مشهد
 کمترین قيمت 

٠٩١٥٣٠٥٦٩٠٥-٣٥٢٤٤٧٦٣
٩٥٢٤٦٧٧٧/ ف

٩٥٢٠٢١٣٠/ ب

مصالح مرغوب و ارزان
دیواره گچی- آجر- سيمان- گچ

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

سينا 3اش� - فروش اقساط�
تا ٢۴ ماه با ٣٠ درصد تخفيف در 

جشنواره تابستانه - نبش قرنی ٢٧  
( داخلی ١١٠) ٣٧٢٤٠٧٠٢

٩٥٠٦٨٤٩٤/ ف

ز�رقيمت 3ارخانه 
جزئ� -3ل�
 سيمان مشهد        ٧٨٠٠ - ٧۵٠٠
 گچ سمنان               ٣٠٠٠ - ٢٨٠٠
 گچ صالح سمنان  ٣٨٠٠ -  ٣۵٠٠
 گچ رضا                    ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠

 سيمان سفيد         ٧۵٠٠ - ٧٣٠٠
گچ مشهد                  ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠
 بلوک درجه ١                              ٢٣٠

ماسه                                          ١٢٠٠٠
 گچ رحيمی                ٢٢٠٠  -١٩٠٠
پوکه معدنی                            ۴٣٠٠٠

 ٠٩١٥٦٤٦٢٠٩٠
٠٩١٥٦٤٦٢٠٨٠

٩٥٢٥٣٧٢٢/ ف  ٢-٣٦٥١٧٤٠١

پو3ه صنعت� و معدن�
و سایر مصالح ساختمانی 

کلی و جزئی
٠٩٣٥٨٨٤٨٤٢٨

٩٥١٩٨٨٧٢/ ف

٩٥١٥٥٦١٤/ ف

3ارخانه آجرعدالت
بلوکه ٢٠×١٧- ١۵٠
بلوکه ٢٠×٢٠ -٢٢٠ 

آجر سفال ۶٠     آجرگرى تنی ۵۴ 
ماسه کاميونی تنی- ١٢۵٠٠

ماسه نيسانی- ۴٨
 ماسه ٢ مترى -٧٠ 

سيمان مشهد-٧۵٠٠
گچ سفيد مشهد - ٢۵٠٠
 گچ صالح سمنان- ٣۵٠٠ 

گچ خاکی شرق -٢١۵٠ 
گچ نمونه رضا- ٢۶٠٠

پوکه معدنی -۴١
پودر -١٠٠٠

 ٣٢١٤٧٣٤٥-٣٢١١٠٠٧١
٠٩١٥٣٠٠٥٨٩٨

هبلLس
سيمان - بلوک - گچ - ماسه

زیر فی کارخانه
٩٥٢٨٤٢٣٨/ ف  ٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

3ل� و جزئ�
سيمان تعاون� 

انواع مصالح با قيمت استثنایی
٠٩١٥٥٠٧٦٣٤٤

٩٥٢٧٧٦٠٦/ م

پارسيان قالب شرق
کارخانه توليد قالبهاى 

فلزى بتن در شرق کشور
 دفتر مرکزى : مشهد 

 چهارراه معلم ، دشت بياضی
 ٣٦٠٥٥٨٣٢-٠٥١

٠٩١٥١١٥٤٢٠٢
٩٥٢٢٤٤٣١/ ل

٩٥٢٨٤٢٨١/ ف

١٢٢٠٠٠ �هبلLس رضو
سيمان مشهد - صالح سمنان

گچ رضا - سفيد مشهد
٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥٢٦٦٣١٨/ د

پو3ه 
معدن�- صنعت�

با شرایط ویژه
٠٩١٥٢٠٦٩١٣٦

قالب فلز� بتن 
لوله داربست، جک سقفی و سرجک 

٣٦٠٥٧١٧١ 
٩٥٢٩٢٣٨٥/ ب٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨

پو3ه معدن� 
و صنعت�  

٩٥٢٦٢١٥٨/ ف٠٩١٥٢٣٧٣٧٠٧

٩٥٢٧٣٠٤٤/ پ

قالب فلز� بتن
و کليه اتصاالت قالب بندى 

خرید ، فروش و اجاره 
عارفی نيا      ٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٢٢٠٥٨١/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

اعطا� عامليت فروش محصوالت 

3ارخانه گچ جهان افروز سمنان 
٥-٤٤٩٥٥١٦٤-٠٢١ عليزاده

٩٥٢٩٦٥٤٢/ م

٩٥١٦٣٠٨٩/ پ

قيمتها واقع� !!! 
مصالح ساختمان� عامل
هيچ شعبه دیگرى نداریم

(به صورت کاميونی)
سيمان مشهد ٧۵۵٠

گچ مروارید٢٧٠٠گچ مشهد ٢٣۵٠
گچ صالح ٣۴٠٠ گچ خراسان٢٢۵٠
گچ خاکی رضا ٢۴۵٠ رحيمی١٨۵٠

پوکه معدنی فاروج ۴٢٠٠٠
ماسه تنگل شورتنی١٣۵٠٠
بلوک سفال٢٠*١٠درجه یک٢٢٠

آجر سفال ۶۵
آجرگرى دستی تنی۵٧٠٠٠

(به صورت جزئی)
سيمان مشهد٧٨٠٠

گچ مروارید٢٧٠٠
گچ صالح سمنان٣٨٠٠

گچ خاکی رضا٢٧٠٠-رحيمی٢٠۵٠
سيمان سفيد٧۵٠٠

ماسه نيسانی۵٠
٠٩١٥٨٧٠٥٠٢٠
٠٩١٥٤٥٠٦٠٢٠

٣٦٩١٠٤٢٣

٩٥٢٣٣٥٠٣/ ف

سيمان مشهد٧٦٠٠هرتعداد
صالح ٣۵٠٠  رضا ٢۶٠٠   شن نيسان ۴۵         
کاميونی١٢٠      ٠٩٣٥٩٤٩٠٤٨٧

٠٩١٥٠٥٧٧٥٤٧

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

٩٥٢٦٥٧٤٤/ م

نما� 3امپوز�ت 
مهندس� پو�ا

طراحی ،مشاوره بيمه و داربست 
رایگان با مجوز رسمی فعاليت

 اقساط ۶ تا ١٨ ماهه
  ٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢  

  ٣٢٢٥٥٦٧١    

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

اجرا� نما گرانوليت
با رو3ش نانو 

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

نماى ساختمان
کرمانی ٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٠٩٣٠٥١١٠١٠٣            

٩٥٢١٦٤٠٧/ پ

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

٩٥٠٧١٦٨٤/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

تراز رابيتس
مجرى طرحهاى مدرن سقف و نما، 

خرده کارى پذیرفته ميشود.
٠٩١٥١٦٣٩٢٦١احرارى

٩٥٢٧٨٤٦٣/ ج

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٤٦/ ل

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

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

٩٥١٩٨٧٤٠/ خ

نما3امپوز�ت
داربست رایگان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٢٢٠٠٣٩/ ل

 گرانيت پاشش�
 بی رقيب تنوع رنگ و بافت (نماى 
خارجی و داخلی ) با ضمانت ١٠ ساله 

٩٥٢٩٨٨٢٤/ م ٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢

�قرنيز فلز  

٠٩١٥٥٠٠٤٧٦٩
٩٥٢٢٤٤٨٩/ 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

اجرا� نما -گرانوليت 
و انواع پوشش هاى رنگ نما 

٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٩٥٢٥٧٤٨٩/ م٠٩٣٠٥١١٠١٠٣

 گرانوليت 
 گرانول، کنيتکس، سيمان کارى 

کيفيت باال، قيمت مناسب 
٩٥٢٥٢٢٩٨/ م٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥ 

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

روبروى حرعاملی ۵۵
٣٧٢٥٩٠١٨-٠٩١٥٥١٣٣١٢٤

٩٥٢٣٩٦٧٤/ ف

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

موزائيک، کاشی و غيره 
٠٩١٥٠٤٩٤٣٥٥

٩٥٢٧١٣٦٣/ م

٩٥١٩١٩٦٨/ ق

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

٠٩١٥٥١٠١٩٣١ 

٩٥٢٧٩٣٥٢/ ق

آسانسور- هيدرولي= 
طراحی- توليد- اجرا 
٠٩١٥٠٠٢٤٠٠٥

باالبر- کالیمر

٩٥٢٩٨٠٦٠/ پ

باالبر-3االبر-ماشين بر
BiC - ٢٠سال تجربه- با ٣سال 

ضمانت- توليد ،اجرا ،خدمات
٤٩-٠٩١٥٠٠٦٣١٤٨

A3 ساب� و نماشو��

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

�نماســاز

ماشين آالت ساختمان�

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

3انLس 3ارگاه�

آماده همLار� و استخدام
3ابينت و ام د� اف

مصالح ساختمان�
(3اش� و سرامي=)

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)


