
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٢١

٩٥١٩٩١٩٠/ پ

نتيجه نها�� را از ما بخواهيد
اقساط ٣ تا ١٢ ماهه    

     انواع کاغذ دیوارى    
    پارکت،کفپوش 

   زیبا با کيفيت قيمت عالی    
 ارسال کاال رایگان 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان
تخفيف نقدى ۵تا١٠%

٠٩١٥٤٤٠٣٠٩٥

٩٥١٤٥٢١٢/ پ

ا�را ن پوشش
مر3ز فن� و تخصص� اجراو فروش

کاغذدیوارى - بلکا
ابریشم- نقاشی 

مدرن ترین طرح ها با بهترین کيفيت 
بازدید رایگان- قيمت استثنایی  

دفتر: نبش ابوطالب ۴٨
          حریرى ٠٩١٥٦٤٣٣٦٤٧  

3اغذد�وار� خارج�
رول� ١٥هزارتومان

٠٩١٥١١٥٥٢٨٩-٣٦٢٢٩٠٩٢
٩٥٢٥٦٤٦٦/ م

٩٥٢٧٢٧٦٤/ م

3اغذ د�وار� نقش آفر�ن
کف پوش،بلکا، پرده فانتزى

(همراه با نصب تضمينی)
٠٩١٥٩٠٠٠٩٢٦-٣٦٦٣٥٣١٠

شر3ت مبلمان 
3يان

تعميرات و رنگ آميزى 
فوق تخصصی انواع مبلمان ایرانی 
و خارجی زیرنظر اساتيد درجه یک 

تهرانی،عضو درجه یک اتحادیه 
با بيش از ۵٠ سال سابقه کارى 
،با ابرهاى فشرده تزریقی سرد و 

استفاده از چرخ هاى صنعتی
 off ٢ دوخت با ٣٠ درصد 

براى کارمندان و بازنشستگان
 به همراه ١٠سال ضمانت کتبی 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
 ٣٧٣٢٤١٤٨ -٣٧٣٤٠٣٩٥

٩٥١٨٥٧٨٢/ ف٠٩١٥٥٥٨٨٥٥٤

3يفيت اتفاق� نيست
تعميرات مبلمان راحتی و استيل 
و غيره پذیرفته ميشود با ضمانت

٠٩٠١٣٧٠٥٤٦٤
٩٥٢٨٠٩٧٧/ ق

مبل مجلل تهران
مرکز تعميرات و رنگ آميزى 

فوق تخصصی انواع مبل استيل 
و راحتی

 عضو رسمی درجه یک اتحادیه 
زیرنظر اساتيد تهرانی

 با بيش از نيم قرن سابقه 
درخشان با دوخت ترک وابرهاى 
off%ویژه فشرده و سرد با ٣٠

(ویژه کارمندان و بازنشستگان)
بازدید و حمل رایگان

٣٧٣٢٤٣٢٧
٠٩٣٥٩٣٥١٦٩١

٩٥٢٠٢٨١٢/ ق

مبل ارم تهران 
 �     شعبه مر3ز

مرکز پخش و فروش و

 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از 
نيم قرن تجربه در امر طراحی زیر 
نظر اساتيد تهرانی با استفاده از 
ابرهاى فشرده و دانلوپ با ١٠ 
سال ضمانت تخفيف ویژه براى 

کارمندان و بازنشستگان بازدید 
و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
 ٣٧٣٤١٥٢٧

 ٠٩١٥٥١٨٩٢٠٨
اسالمی

٩٥٠٣٦٨٣١/ ف

عمارت مبل
سود مناسب- کيفيت باال- جلب رضایت

 تعميرات و تعویض رویه مبلمان
٩٥٢٩٤١٢٢/ م٠٩٣٦٣٠٤١٥٣٥

٩٥١٧٠٧٠٥/ ف

3اور مبل 3ر�م� 
طلق و پارچه بدون پرو  

٠٩١٥٨٨٠٩٦٤٣

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

3اور مبل بانو 
پارچه اى و با طلق مرغوب 

٠٩١٥٣٠٧٩٤٧٦  خانم باوفا 
٠٩٣٥٩٨٢٢٨٨٠

٩٥٠٦٧٣٥١/ ف

مشهد3اور طلقی و پارچه اى
۵سال ضمانت -با ١۵سال 
سابقه ٠٩٣٨٠٩٠٤٤٧٩

٣٨٦٤٢١٠٦-٠٩١٥٣٢٢٩٩٧١
٩٤٢٨٥٧٥٦/ ف

تعميرات تخصص� مبلمان 
راحتی و استيل باسابقه ١٠ساله 

حمل و نقل رایگان
٠٩١٥٥٢٥١٢٨٣

٩٥٢٧١٧٦٢/ ف

٩٥٢١٩٥٢٣/ ف

3اور مبل پرشيا
طلقی پارچه اى 

 ٠٩١٥٣١٢٦٣٣٧
بانو افسرى ٣٨٦٨٠٤٢٠

٩٥٢٨٢٠٣٥/ ف

تعميرات مبل دلدار
استيل و راحتی، حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٦٢٧٢٢   
٠٩٣٦٦١٦٦٤٨١ 

تعمير تخصص� 
انواع مبلمان 

خانگی- ادارى- هتلها 
تعمير جزئی در محل 
حمل و نقل رایگان 

٠٩١٥٣١٥٧٩٤٥
٠٩١٥٣٠٩٤١٥٤

٩٥٢٩٨٢١٦/ م

٩٥٠٦٦٥١٤/ ق

مبل برتر-تعمير
ادارى  صندلی  مبلمان  رویه  تعویض 
هتلها باضمانت نامه کتبی بازدید حمل

٠٩١٥٩٠١٤٢٦٠رایگان

مبل صدرا 
توليد و تعميرات انواع مبلمان راحتی 
سرویس چوب با ١٠ سال سابقه کار 

٠٩١٥٨١٥٠٢٥٢بيواسطه 
٩٥٢٩٨٤٣٦/ م

�مبل مهد
(�تعمير، تعویض رویه، رنگ (عز�ز

٣٧٦٤١٢٣٧   
٩٥٠٦٦٦١٩/ م٠٩١٥٣١٣٠٢٨٦

٩٥٢٥٦٩٢٠/ پ

3اور مبل اطمينان
طلق و پارچه - تحویل فورى

٠٩١٥٥١٧٣١٩٥
٣٦٩٠٩٧٠٠

٩٥٠٥٠٣٥٨/ م

3اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

 مبل 3السي= تهران
«�«شعبه مر3ز

 (لطفا پس از همه با ما تماس بگيرید)
تعميرات تخصصی انواع مبل 
زیرنظر اساتيد تهرانی ومشهدى 

با ضمانت کتبی 
رنگ آميزى و دوخت ترک 
با ابرهاى ویژه و فشرده 

(تخفيف ویژه کارمندان و بازنشستگان) 
حمل و نقل رایگان

٠٩١٥٥٢٠٠٥٠٧ 
٩٥٠٣٠٩٣٩/ م٣٧٣٣٧٤٤٥

3ليه تعميرات مبلمان
در منزل با کمترین هزینه

بوستانی ٠٩٣٧٤٣٠٨٣٦١  
٩٥٢٦٧١٢١/ خ٣٧٥٨٠٤٢١

٩٥١٨٧٧٩٧/ ق

3اورمبل 
تحویل ٢۴ ساعته

٠٩١٥٣١٧٤٥٧٤ مدیریت تقوایی
٠٩١٥١٢٢٧٩٨٥

مبل خادم
اقساط ویژه بدون سود

چهارراه زرینه اول دریادل
٩٥٢٠٢٨٦٤/ ق٠٥١٣٢٢٢٦٢٠٠

٩٥٢١٩٣٩٠/ ف

3اور مبل ز�با 
طلقی و پارچه ا ى - خانم غفارى 

٣٦٥١٩٦١٧-٠٩٣٥٤٤٣٤٧٩٠

٩٥١٩٩٥١٣/ ط

تنها شعبه مرکزى تعميرفوق تخصصی
(عضو  خارجی  و  ایرانی  مبلمان  انواع 
درجه یک اتحادیه) فاقد شعبه دیگر، 
از ۵٧ سال تجربه دوخت ترک،  بيش 
OFF ۴٠درصد  و  تهران  ابرسرد 

 ١۵سال ضمانت بازدید
 حمل و نقل رایگان، نقد واقساط

٣٧٣٣٨٣٧٦-٣٧٣٢٧٦٧٨

شر3ت مبل ارم اصل�

مبلمان هست�
تعميرا ت تخصصی مبلمان 

با بهترین کيفيت و ضمانت
٠٩١٥٩٠٢٥٠٠٢-٣٨٩٢٧١٣٨

٩٥٠٩٧٧٢٨/ خ

تعميرات مبل 
آدانا 

تعمير و تعویض رویه و رنگ 
انواع مبلمان ایرانی و خارجی

 با دوخت ترک و ابرهاى فشرده 
خانگی- ادارى- هتل ها 
تعميرات جزئی در محل 
 ٠٩١٥٨٠٩٠٦٥٤

٩٥٠٨٨٨٧٦/ ف٣٦٠٧٣٨٢٣

مبل ماندگار 
 تعمير و تعویض پارچه ى انواع 

مبل ها و صندلی باضمانت نامه کتبی 
٩٥١٨٤٤٦١/ ق ٠٩١٥٥٢٣٧٣٩٨حمل رایگان

رنگ آميز� و تعو�ض رو�ه مبلمان 
 و سرویس خواب، درب هاى ساختمانی 

 ٠٩١٥٧٠٣١٧٨١کيفيت هنر ماست
٩٥٢٩١٣٨١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٢٠

3اور مبل هنرور
  با تضمين 

 ٣١-٣٧٥٧٧٢٣٠
٩٥٢٧٦٠٦٩/ ف٠٩١٢٥١٦٠٢٧٣

آنتن جام جم
نصب ،تنظيم و فروش آنتن

 گيرنده دیجيتال در تمام نقاط شهر 
بدون تعطيلی ٣٦٢٣٥٢٤٤
سيار ٠٩١٥١٠٨٣٩٥١ 
فورى ٠٩٣٩١٠٨٣٩٥١ 
ارزان تر از همه جا

٩٥٠٤٥٨٥١/ ل

نصب وتنظيم تخصص�
 آنتن بدون تعطيل�
٠٩٣٩٢٤٣٨٨٨٧

٩٥٢٦٠١١٥/ ل

٩٥٠٠١٩٩٠/ م

 آنتن آسمان

ارزانتر از همه جا
نصب و تنظيم حرفه اى

٨ و ٢۴ شبکه دیجيتالی 
LED فروش و نصب پایه دیوارى

تمام نقاط بدون تعطيلی سریع
 سيار فورى٠٩١٥٥١٠٢٤٣٠

قاسم آباد، وكيل آباد،آزادشهر  و 
احمدآباد ٣٥٢٣٣٠٠٩

ابوطالب، كالهدوزطالب٣٥٢٣٩٩١٥
فردوسی، فرامرز ٣٥٢٤٠٣٦٠

سيدى، كوهسنگی سعدى سناباد 
دانشگاه ٣٥٢٤٨٣٥٤

 

٩٥٢٤٨٧٣٩/ د

 آنتن پي=
 نصب تخصصی آنتن خانگی 

ومرکزى با٢سال ضمانت
بازدیدرایگان

٠٩٣٩٩٣٠٧٤١٦ 
نصب تمام وقت ٠٩١٥١٨٢٦٧٥٢
دفترمرکزى:سعدى الکترونيک وحيدى
٣٢٢٥٦٨٨٧-٣٢٢١٦٠٠١

نصب و تنظيم
 انواع آنتن د�جيتال

 

٩٥٢٦٠١١٤/ ل٠٩٠٣٥٨٧٧٩٣٠

 آنتن مهتاب
بهترین خدمات با قيمت مناسب

نصب و تنظيم آنتن ٨ و یا ٢۴
شبکه دیجيتالی و مرکزى با 

مچينگ ضد رعد و برق
 LED  و  LCD ویژه

در تمام نقاط شهر وبدون تعطيلی 

٠٩١٥٣٠١٨٤٦٧
قاسم آباد-آزادشهر-معلم

احمدآباد      ٣٥٢٥٢٧١٨ 
وکيل آباد-الدن-هاشميه

 پيروزى         ٣٥٢٢٨٠٧٩
سجاد- خيام-فرامرز-کالهدوز
فردوسی         ٣٧١٢٧٥٦٥

٩٤٢٩١٢١٧/ م

٩٥٢٣١١٥٦/ پ

آبگرمLن
 آر�ا

تعمير  و تعویض منبع
 با ضمانتنامه کتبی٣ و ۵ ساله 

مرکز تخصصی سرویس  
بوتان، سوزان، پالر

آزادشهر.وکيل آباد        ٣٦٠٨٢٩٨٨
قاسم آباد-جاهدشهر  ٣٦٢٣٦٧٥٩ 
ابوطالب-عبدالمطلب    ٣٦٦٥٢٨٨٥
سطح شهر       ٠٩١٥٨٠١٨٣٩٠

بدون تعطيلی

٩٥٢٦١٧٥٥/ ف

پLيج آبگرمLن
 ا�ران راد�اتور -بوتان    

LG کولر بدون تعطيلی ٣٦٦١٦٢٩٢
٣٧٥١٤٣٦٨-٣٧٦٣٠٥٥٥ 

آبگرمLن 
تعمير و تعو�ض منبع

 داراى مجوز رسمی از اتحادیه 
تاسيسات و اتحادیه منبع سازان 
بيش از ٢۵ سال سابقه کار
با ضمانت نامه کتبی معتبر

وکيل آباد-آزادشهر ٣٦٠٨٦٦٦٨
قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٢١٢٤٣٧
ابوطالب-عبادى    ٣٧٥١٤٦٤٦
پيروزى-رضاشهر٣٨٨٢٣٧٣٦
عدل خمينی           ٣٨٥٢٥٠٧٤
احمدآباد،کوهسنگی             ٣٨٤٤٦٠٤١
فرامرز،سجاد             ٣٦٠٩٤٤٥٥
اکيپ سيار ٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥٢٠٢٣١٠/ ب

آبگرمLن
پLيج

خرید و فروش نوو کارکرده 
تعميرات، شارژ جابجایی

 ٣٨٣٣١٦٦٩
٠٩٢١٥٢٠٢٤٩٤

٩٥٢٦٢٧٠٣/ ف

مر3ز تخصص� 
نصب و تعميرات انوع

پکيج
خرید و فروش نو و 

کارکرده، نصب رادیاتور و 
فن کوئل اجرا و ترميم لوله 
کشی رسوب زدایی فورى 

زیر فی همه جا 
٣٨٠٧٤-٠٥١ تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٩٠٢٥٢
٩٥١٩٢٢١٥/ ف

٩٥٢٤٠٢١٥/ خ

آبگرمLن 
تانLر 

حسين خدابخشی
 مجهزترین  و بزرگترین

مرکز تعمير و تعویض منبع آبگرمکن
ساخت انواع تانکر

بورس ورق نورد شده و سروته
با  ٢۵ سال سابقه کارى درخشان

ویژه مشترى    ٣٦٦٦٩٤٧٣
ویژه مشترى    ٣٦٦٥٩٦٠٨
ویژه همکاران ٣٦٦٥٩٩٨٨

خدابخشی  ٠٩١٥١١٦٤٩٦٨ 
خسروى   ٠٩١٥٩١٧٩٦٥٧ 

٩٥٢٠١٠٥١/ پ

تعمير فور� تخصص�

پLيج 
آبگرمکن - موتور خانه 
پمپ هواساز- بخارى 

پيروزى - وکيل آباد
 آزادشهر- قاسم آباد

 سجاد - احمدآباد - فرامرز
 ٣٨٦٧١٨٠٩

٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦
٠٩٣٣٢٥١٨٦٩١

�جوشLار
آبگرمکن در منزل، تعمير و 

تعویض منبع آبگرمکن در محل
٣٦٦١٨٢٦٤-٠٩١٥٣١٦٠١٦٩

٩٥١٧٢٣٣٠/ ف

٩٥٢٩٦٣٨٩/ پ

آبگرمLن
 مجاز وليعصر

تعمير و تعویض منبع با 
۵سال ضمانت مرکز تخصصی 

تعميرات بوتان 
آزادشهر

وکيل آباد 
فرامرز سجاد 

احمدآباد کوهسنگی  

پيروزى 
قاسم آباد      

ابوطالب 
بدون تعطيلی       

٣٦٠٧٩٧٣٧
٣٦٠٩٥١٧٣
٣٧٦٥٣٩٣٤
٣٨٤٤١٨٢٤

٣٨٨٣٦٧٧٧
٣٦٢١٨٨٣٠
٣٧٣٩٠٥٠٠

٠٩٣٧١٩٥٤٨٥٥

پLيج آبگرمLن
بخارى ،شومينه، اجاق گاز

 با سال ها تجربه 
٤-٠٩١٥٩٠١٤٠٨٣

٩٥٠١٠١٢٤/ پ

٩٥١٧٥١٤٨/ م

تعميرات
  پLيج و آبگرمLن 

٠٩١٥٣١٦٦١٦٧ 

تعميرات فور� پLيج
      آبگرمکن ، پمپ ، بخارى

شيرآالت و غيره شبانه روزى
٠٩١٥١٢٥٠٩٠٢

٩٥١٩٨٦٧٣/ ل

٩٥٢٨١٩٠٤/ ل

تعميرات فور� شوفاژ
پکيج ، بخارى ، جوشکارى ، پمپ 

 آبگرمکن ، شيرآالت ،شبانه روزى
٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

 تعميرات فور� پLيج
 آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب
بخارى و شومينه - شبانه روزى

٩٥٢٧٢٢٣١/ ق٠٩١٥٤٠٢٨٠٠٦ 

٩٥٢٦٩٥٦٣/ د

آبگرمLن
�شLار

تعمير و تعویض منبع 
جوشکارى درمحل ١٠٠٠٠تومان

تعمير بخارى
٣٢١١٢٩٩٣-٣٧٣٩٠٣١٠

٠٩١٥٣١٨٤٧٢٩

             �تعميرتجربه فور

پLيج
شوفاژ،آبگرمکن ،موتورخانه ،بخارى
شبانه روزى ٣٦٠٥٥٩٥٢

٩٥١٥٢٧٧٩/ ل ٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

٩٥٢٧٢٨٨٨/ پ

تعميرات آبگرمLن عدالت

قاسم آباد
پکيج،دیوارى،زمينی  و 
جوشکارى گاز ناروئی
 ٣٦٦١٣٥٩٢ -٠٩١٥٥١٦٢١٥٦

٠٩٣٦٣١٩٩٣٣٦

 بوتان 
 داراى مجوز رسمی 
مرکز تعميرات-سرتا سر مشهد
٣٨٨٢٣٧٣٦-٣٦٠٨٦٦٦٨
٣٧٥١٤٦٤٦-٣٦٢١٢٤٣٧

٩٥٢٠٢٣٣٨/ ب٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥١٩٣٩٤٣/ ق

تعمير نصب 

پLيج  

٠٩١٥٠٤٠٦١١٠

تعميرات تخصص� 
و فور� هواساز

پکيج 
٠٩١٥٤١٧٣١٥٤

عضو مجاز اتحادیه ٣٨٧١٤٢٨٠
٩٥٢٦٦٠٧١/ پ

٩٥١٨٣٤٨٤/ پ

پLيج
٠٩٣٥٢٦١٢٩٢٦-٣٧٦٧٥٧٤٥
بالوازم -بدون تعطيلی

 �تعميرات فور
 پکيج ، آبگرمکن،موتورخانه 

 پمپ آب و ....
دامغانی ٠٩١٥١٠٣٦٦٥٣

٩٥٢٦٠٨٩٤/ ف

تعمير تخصص� 

پLيج
آبگرمکن،پمپ،بخارى،موتورخانه

 ٠٩١٥٣٠٠٩٦٥٨
٩٥٢٠١٢٣٩/ ل٣٦٠١٥٥٥٧

فروش و�ژه پLيج و راد�اتور 
زیر قيمت کارخانه 

ایران رادیاتور -بوتان- ایساتيس 
٣٦٠١٧٩٨٢-٠٩١٢٣٩٣٢٧٥٣

٩٥٢٩٥١٦٧/ پ

پخش پLيج
  راد�اتور

٣٧٢٧٨٨٥٦-٠٩١٥٦١٢٦٢٣٠
٩٥١٩١٥٥٨/ پ

تعمير پLيج 
و آبگرمLن

بخارى ، شومينه ، پمپ
٠٩٣٦٣٣٦٥٤٨٤

٩٥٢٧٨١٢٣/ ل

 � تعميرات فور
پLيج

 تعمير انواع پکيج،آبگرمکن
موتورخانه،پمپ،بخارى
شومينه و لوله کشی 

خرده کارى،شبانه روزى
٩٥٢٦٩٥١٦/ ق ٠٩١٥٢٤٢٠٥٨٠

آبگرمLن 
عليمردان� 
مجهزترین مرکزتعميروتعویض
منبع آبگرمکن دیوارى وزمينی

قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٥٨٦٠٣٠

 آزادشهر-وکيل آباد  ٣٦٥٧٩٤٩١

کارخانه:      ٣٦٥٨٢٣٠٠              

سطح شهر    ٥ ٠٩١٥٣١٦٢٠٨

کارآفرین نمونه سال ٩٢ 
عضو کميسيون بازرسی اتحادیه

٩٥٢٥٠٣٨٢/ پ

 آبگرمLن

مجاز دانيال
 با ۶٠ماه ضمانت کتبی

با مجوز رسمی و سالها تجربه
سرویس انواع آبگرمکن دیوارى

٣٦٠٨٨٨٨٠ آزادشهر

قاسم آباد  ٣٦٦٦٢٢٢٠

پيروزى      ٣٨٦٥٧٧٠٦   

عبدالمطلب     ٣٧٥٢٤١٤١
خيام و سجاد ٣٧٦٢٠٣٠٠

فرامرز     ٣٦٠٧٣٤٧٩

وکيل آباد ٣٦٠٥٠٨٤٥

٠٩١٥٩١٠٠٧٩٠

 

٩٥١٩٦٠٤١/ ب

٩٥١١٧٦٦٣/ خ

تخصص� و   �تعميرفور

پLيج
آبگرمکن،موتورخانه

بخارى،شومينه
شبانه روزى

٠٨ ٥٩ ٥١٥ ٠٩١٥
تمام نقاط٤-٣٨٩١٣٨٦٣

٣٦٦٥٧٦٧٣

فروش و�ژه پLيج و راد�اتور
زیر قيمت بازار نقد و اقساط    

  (حوله خشک کن رایگان) 
٣٨٧٨٦٢١٧-٠٩١٥٢١٩٦٨١٢

٩٥٢٠٧٧٢٤/ ف

٩٥١٣٩٧٤٩/ د

شوفاژ- پLيج 
سرویس - تعميرات 

٣٧٦٥٧٦٥٥  
٠٩١٥٣١٠٢٤٦١

٩٥٢٢٨٩٨١/ د

 �آبگرمLن ساز
دهقان

تعميروتعویض منبع با ضمانت  
٣و۵ساله ،جوشکارى درمحل
 ١٠٠٠٠تومان ۵ساعته  

 شبانه روزى٣٧٣٢٢٩٦١
٠٩١٥٩٠٧٥٦٩٨

٩٥١٩٩٠٩٩/ ط

 �آبگرمLن ساز
 �شLار

تعمير و تعویض منبع با ضمانت ٣ سال 
تا۵سال. تعمير انواع دیوارى ها  
شبانه روزى . جوشکارى در محل

٠٩١٥٨٢٦١٦٣٢
٠٩١٠٢٤١٦٦٧٣

٣٢١١٤٤٩٦

٩٥٢٠٢٨٤٥/ پ

آبگرمLن 
مجاز ثامن

مرکزتخصصی تعميرات بوتان
تعمير و تعویض منبع 

با ۶٠ ماه ضمانت کتبی
ابوطالب

خيام،سجاد
وکيل آباد،آزادشهر

عدل خمينی
قاسم آباد،جاهدشهر
احمدآباد،کوهسنگی

رضاشهر،پيروزى
(مشاوره رایگان)

٣٧٥٣٩٥٠٠
٣٧٦٥١٩٤٤
٣٦٠٩٠٠٨٣
٣٨٥٤٩٠٩٩
٣٦٢٣١٢٠٨
٣٨٤٤١٨٢٢
٣٨٧٨٠٩٩١
٠٩١٥٣١٦٦٥٦٧

٩٥١٦٣٩٢٠/ ق

تعميرات فور� پLيج
    آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب

    بخارى و شومينه-تخصصی
شبانه روزى ٠٩١٥٦٢٦٠٠٧٨

 تعميرات تخصص� 

موتورخانه 
 پکيج، آبگرمکن
شومينه،تصفيه آب 

شبانه روزى 
٣٥٢١١٤٦١ 

٠٩١٥٧٧٢٤٠٧١
٩٥٢٩٤٢٣٠/ م

پLيج و آبگرمLن

آنتــــن

مبل و سازه ها� چوب�


