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جشنواره فروش
ایزوگام زمرد 
و شکيب شرق
 نقد و اقساط

٠٩١٥٥١٠٧٩٢٨
٩٥٢٠٢٢٦٤/ خ٣٨٥١٦٦٢٨

٩٥٢٥٧٤٣٥/ م

 انواع ا�زوگام شرق 
 به قيمت کارخانه 

نقدى 
١۵% تخفيف 

٠٩١٥٥١٣٦٦٠٩
٣٧٢٦٤٣٠٠

 ٣٥٠٢٢٢٨٨

٩٥٢٧١٣٦٩/ م

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی و واکس 

٠٩١٥٧٣٨٩٦٠٤
٠٩٣٣٧٢٠٧٣٥٦

٣٢١٥١٧٦٨

ا�زوگام شرق
 عا�ق سازان

ایزوگام پشم شيشه  اصل
 کلی و جزئی 

با ۵سال بيمه ایران
لکه گيرى پذیرفته می شود 

٣٧٢٨٩٥٩٥
٣٧٢٦٠٥٩٩

فروش زیر فی کارخانه 
٠٩١٥٣٠٨١٤٦١

٩٥٢٧٧٦٢٣/ م

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٢٠٢١٠٠/ پ

٩٥٢٨٢٥٩٥/ خ

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

ا�زوگام ، آسفالت ، قيرگون�
کلی و جزئی پذیرفته می شود

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شLيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٩٥٢١٩٩٦٦/ ف       ٣٧٢٨٥٧٩٥

 آسفالت خراسان
 اجراى زیرسازى 

ومحوطه
باالترین کيفيت،پایين ترین قيمت

مدیریت کارگر
٠٩١٥٣٠٣٩٢٩٩ 

٩٥٢٩٠٢٧٧/ ق٣٦٢٠٥٩٣٧

ا�زوگام شرق
عضورسم� اتحاد�ه
لكه گيرى با ضمانت ١٠ ساله 
با تایيد مهندس ناظر محمدى

سجاد ٣٧٦٥٣٨٦٧    
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٥٠

عدل خمينی٣٨٥١٧٢٣١ 

وكيل آباد٣٨٨٣٤٠٤٢

پيروزى٣٨٧٦٢٤٣٢ 

٠٩١٥٣١٤٨٦٠٤
٩٥٢٨٩١٠٥/ ل

٩٥٢٠٢٨٩٤/ ب

 ا�زوگام شرق
 با ١٠سال ضمانت نامه کتبی

پخش ایزوگام و قير
اجرا و نصب کلی جزئی

با نازلترین قيمت
بدون تعطيلی،بازدید رایگان 

٠٩١٥٩١٥٢٣٢٨ 

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

ا�زوگام شرق 
اول مقایسه بعد خرید

تخفيف ویژه (تمام نقاط شهر)
آسفالت ،قيرگونی

 کلی ،جزئی،نقد اقساط 
٠٩١٥٧٠٠٤٩٢٦

 بازدید رایگان
٣٧٥٧٤١٢٢-٣٧٣٤٢٥١٦

٩٥١٩٤١٨٢/ م

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا�زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، قيرگونی، آسفالت

بازدید و حمل بار رایگان  
 

 
احمدآباد      ٣٨٤٣٢٤٤٣
وکيل آباد      ٣٨٩١٣٥٥٧
پيروزى     ٣٨٢٢٠٤٠٢٠
قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥
چهارراه لشکر     ٣٨٥١٠٧٣٩
١٧شهریور   ٣٣٦٥١٠٩٠
طالب   ٣٢٥٨٥١٨٧
سجاد          ٣٨٤٣٢٤٤٣

٩٥١٦٤٧٨٥/ ب٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

٩٥١٨٠٥٣٠/ پ

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

٩٥٢٨٨٥٦٠/ م

آسفالت
 محوطه ، زیرسازى وجدول

 و ایزوگام شرق۶٧٣۶
 نقد و اقساط

٠٩١٥٣٨٢٦٣٤٧حسينی
٣٦٦٧٨٤٧٣

٩٥٢٤٧٦٩٢/ م

ا�زوگام 
هوشمند 

فروش و نصب با ضمانت ١٠ ساله 

بلوارمعلم    ٣٨٦٩٢٣٦٦
قاسم آباد   ٣٦٦٤٠٧٢٧ 
الهيه                    ٣٥٢٣٤٦٥٣ 

آسفالت 
�محوطه،ز�رساز

٠٩١٥٢٠٠٤٣٥٩
٩٥٢٥٣٤٩٢/ پ

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٩٥٢٥٧٧٢٤/ پ

ا�زوگام
آسفالت ،لکه گيرى، قيمت مناسب 

حسينی ٠٩١٥٥٧٥٤٢٨٧
٣٦٧٧٧٧٤٩

بشتابيد
A٢٥ تخفي

کابينت، کمد دیوارى و ...
طراحی و بازدید رایگان

٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

٩٥٢٧١١٩٠/ ف٠٩٣٨٩٦٦١٩٧٣

 �3ابينت ،3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٤٧/ ق

MDF شاهزاده
طراحی و اجرا کابينت، کمد 

ميز TV، سرویس خواب 
 MDF کابينت تمام
٣٧٠,٠٠٠ تومان 

هایگالس ۴۶٠,٠٠٠ تومان 
اشکاف با نصب ١٠٠,٠٠٠تومان

نقد و اقساط  
٠٩١٥٩٧٦٦٣٧٩

٩٥٢٦٣١٩٦/ ق

اجرا� تخصص� 
تخت تاشو، کابينت، کمددیوارى و 

سيسمونی (تحویل در اسرع وقت) 
نمونه در تلگرام ٠٩١٠٥٦٢٤٠٠٩

٩٥١٩٢١٨٧/ ق

شر3ت زر�ن صنعت 
طراحی و اجراى دکوراسيون

داخلی تجارى ، ادارى
مسکونی کابينت، کمد دیوارى

پارتيشن پارکت،  پنل
 وکيوم ، MDF ، هاى گالس 

 چهارراه آزاد شهر، معلم۴ 
٣٦٠٢١٧١٥

٩٥١٨٠١٣٦/ ط

MDF تعميرات
� وخرده 3ار

٩٥٢٨٩٥٣٠/ ف٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨

 MDF تعميرات
 �و خرده 3ار

 

٩٥٢٥٩٤٧٦/ م٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

 تخت تاشو
اکبرى ٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق

آلفا 3ابين
کابينت ٢۵٠ اشکاف ۵٠ 

انواع دربهاى داخلی در اسرع وقت
١٩-٣٦٥١٨٦١٨

٩٥٢٦٨٤١٢/ ق

٩٥٢٤٦٩٦٢/ ف

3مد د�وار� متر� ٥٠ تومان
کابينت، درب، تعميرات 

و خرده کارى
٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

تعميرات فور� - ساخت 3ابينت 
و 3مد د�وار� MDF-مالمينه

 MDF تبدیل فلز به 
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٢٩٧٠٤٨/ ف

 MDF�ساخت انواع 3ابينت فلز
کمددیوارى وتبدیل کابينت فلزى

 بهMDFدر محل 
٠٩١٥٨٠٣٦٩٠٨

٩٥٢٩٧٨١٨/ ق

٩٥٠٩٣٣٩٨/ ق

3مدد�وار� متر�٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

٩٥٢٧٧٦٢٦/ م

نوژن 3ابين 
طراح و مجرى انواع کابينت 

(مدرن- کابينت) 
کمد دیوارى

 ليست قيمت ها  و نمونه کارها 
 nojencabin.com  در سایت

٠٩١٥٩٠٢٥٥٨٠
٣٧٣٤٤٠٢٤  مشمول

      بازدید رایگان  

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

 خرده 
�3ار

 درب -کابينت-جارختخوابی
 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

٩٥١٢٠٩٦٧/ ف

خر�دار 3ابينت
مستعمل، فلز، MDF فقط نقد

٠٩١٥٤٧٥٠٦٥٢
٠٩٣٩٢٩٤١٣٩١  

ساخت 3ابينت MDF ، فلز
کمد دیوارى ، پانل و تعميرات 

    ٠٩١٥٥٠٩٩٠٢٩
٩٥٢٩٢٩٣٦/ ف٠٩٢١٥٢٤٩٠٢٩

3ابينت ٢٨٠
کمد دیوارى ۵٠ دکور مغازه ۶٠ 

نقدو اقساط بازدید رایگان 
٩٥٢٨٥٣٢٣/ ف٠٩١٥٦٢٩٥٠٩٢

سفارش و  تعميرات  قبول 
 سازه ها�MDF، چوب  
پنل،رگالژ ، جاسازى و...

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

3ابينت و ام د� اف

٩٥٢٩٩١٣٩/ ق
٩٥٢٦٥٧٣٧/ م


