
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
١٩

قيمت و 3ار واقع�
کنيتکس، پلی استر، روغنی و 

پالستيک و ... 
٩٥٢٦٥٧٠٠/ ق٠٩١٥٥٠٦٣٦٢٨

پالستي< ٢٠٠٠الLرولي<
و روغنی ۵٠٠٠ با دستگاه 
تمام اتوماتيک آلمان فورى

٩٥٢٧٤٠٥٦/ ل٠٩١٥١٠٠٤٩٥٤

پرشين د3ور 
(طراحی و اجرا) کناف، کاغذ دیوارى،
پارکت، کفپوش، نقاشی، بلکا و غيره

٩٥٠٨٢٩٩٥/ م٠٩١٥٧٠٠٥٦١١

اد�ت د3ور 
کاغذدیوارى 

کف پوش پانل، بلکا، ابریشم
بازدید و مشاوره رایگان 

با ارسال آلبوم 
www.editdecor.com

٠٩١٥٣٢١١٩٢٦
٩٥١٩٥٠٦٩/ ق٣٣٦٥٤٥٠١

نقاش� برادران خليل� نژاد
پالستيک ١٠٠٠ روغنی ٢٠٠٠ 

سریع ارزان فورى
٠٩١٥٥١٣٢٤٩٣

٩٥٢٩٦٩٩٨/ ف

٩٥٢٤٠٢٤٥/ پ

نقاش� ساختمان طلوع
پالستيک ۴٨٠- روغنی ١٠٠٠ 

مولتی ١۴٠٠- درجه یک- فورى
٠٩١٥٣٢١٦١٤٧

�نقاش� ارزان و فور
اجراى روغنی، پالستيک، 

اکروليک، مولتی کالر
٩٥٠٧٩١٦٩/ ب٠٩١٥١٠٣٥٦٣٢

نقاش� رضا
روغنی ٣٠٠٠ ، پالستيک ١۵٠٠ 

درجه ١ و فورى
٠٩١٥٧٠٣٩٦٨٣-٣٣٨٥٨٤١٩

٩٥١٧٢٩٣٢/ پ

٩٥١٥٣١٨٢/ م

ز�باگستر 
پالستيک: ٢٠٠٠ (با مصالح) اکروليک: 
۴٠٠٠ (قابل شستشو) بازدید رایگان 
٠٩١٥٣١١٧٠٥٧-٣٧٦٧٧٧٣٢

٩٥٢٢٦٢٨٦/ خ

پالستي< 
١٠٠٠ �متر

٠٩١٥٨٨٤٨١٩١

نقاش� ساختمان ارزان 
قيمت و کيفيت را از ما بخواهيد 

٠٩١٥٦٩٩٦٠٦٣
٠٩٣٥٨٤٢٢٢٠٢

٩٥٢٠٠٩٠٦/ ق

� ا3يپ حرفه ا
 نقاشی و ام دى اف،کاغذدیوارى، پارکت

 ٠٩٠١٥٧٦٧٧٨٠ کف پوش
٩٥٢٠٢٣٠١/ ب٠٩١٥٧٠٣٠٥٩٠

3اغذ د�وار�-بلLا
فروش و اجرا

٠٩١٩٦٧٦٧٩٥٥
٩٥١٨٥٩٦٤/ خ

نقاش� ا�مان�  
رنگ هاى روغنی، پالستيک، اکروليک
مولتی کالر، بلکا، پوليستر، کاغذ دیوارى

٩٥٣٠٠٠٢١/ م٠٩١٥٤٢١٤٢٥١ 

 �3اغذد�وار

ستا�ش 
١٠٠% اجرا رایگان 

در خرید نقدى 
١٠٠متر داخل 
شریعتی ٣٩ یا 

انتهاى فالحی ۶٧ 

٣٦٦٢٣٩٤٢
٣٦٦٢٣٨٩٧
٠٩١٥٤٤٤٤٣٣١
٠٩١٥٠٨٣٣٢١٢

مقدم
٩٥٢٩٩٣٠٦/ ق

٩٥٢٧٥٥٩٥/ م

فقط اقساط
روغنی ٣۵٠٠،پالستيک١۵٠٠ ، 
اجراى کاغذ دیوارى کفپوش وپنل

روشن ٠٩١٥٨٩٢٤١٨٢

٩٥٢٠٢٣٧١/ خ

مولت� 3الر 
3نيتLس

٠٩١٥٣١٧٩٥٨٣
جاللی

نقاشی،کناف

نقاش� رنگين 3مان
پالستيک ۵٠٠ ، روغنی ١٠٠٠ 

با کار درجه یک ، فورى
٠٩١٥٤١٢٩١٥٢-٣٦٥٧٠٩٨٥

٩٥٢٨٠٩٣٠/ ل

نقاش� ساختمان اميد
اعتماد شما انگيزه ماست
فورى و ارزان، درجه یک

٠٩١٥٥٠٢٥٠٤٢
٩٥٢٩٩٦١٦/ ق

    نقاش� ب� نظير
(عضو رسمی اتحادیه) 

کيفيت، سرعت  ٠٩١٥٥٠٢٩٨١٧
٣٣٧١٠٥١٢-٠٩٣٥٨٠١٤٨٤٦

٩٥١٩٩٥٤١/ ف

�نقاش� ساختمان� حرفه ا
اکروليک ، روغنی ، پالستيک و... 
با رنگ درجه یک ، قيمت توافقی

٠٩١٥٨٨١٥٠٥٣
٩٥٢٩٧٣٦٢/ ل

٩٥٢٧٢٧٦٨/ م

اجرا� نقاش� ساختمان
 با ا3يپ 3امل
ظریف ٠٩١٥٢٤١١١٠٧

٩٥٢٦٨٢٤٠/ ف

�نقاش� جعفر
پالستيک  تومان   ٣٠٠٠ روغنی 
١۵٠٠ تومان درجه یک و فورى

٠٩١٥٥٠٨٣٥٩٠-٣٢٧٧٠٨٠٥

٩٥١٧٤٥٤٤/ خ

نقاش� �< روزه
نقاشی،کاغذدیوارى،کنيتکس

٠٩٣٨٦٤٤١٦٨٩
٠٩١٥٥٧٩٦٥٩٩

بلLا- 3نيتLس
کاغذ دیوارى ایرانی وخارجی، نقاشی 
ساختمان،گرانوليت- تزئينات آروین
٣٨٤٥٧٠٩٠-٠٩١٥٣١٣٢٢٢٤

٩٥٢٣٩٠٥٣/ م

٩٥٠٨٠٣٤٢/ پ

نقاش� ساختمان
روغنی -پالستيک-اکروليک-مولتی 

کالر-خرده کارى پذیرفته ميشود
سلطانی ٠٩١٥٩٠١٣١٥١

٩٥١٩٠٤٨٦/ پ

3نيتLس-گرانوليت-بلLا
نقاشی - با ٣٠ سال تجربه

 دفتر استقالل ( شبانه روزى)
٠٩١٥٩١٢٣٠٩١-٣٦٥١٥٥٨٣

نقاش� ميثاق عضو�ت ١١٦٢
اجراى انواع رنگ و پلی استر

 کاغذ -اکيپ متعهد
ابراهيمی ٠٩١٥٩٠٥١١٠٥

٩٥١٩٨٨٣١/ پ

٩٥٢٦٣٣٧٣/ ف

نقاش� نفيس 
 واحدهاى ۶٠تا ١٢٠مترى از٣۵٠ 
تا٧۵٠ هزار تومان فورى و شيک  

نقدواقساط      ٠٩١٥٣١٦١٣٥١ 

٩٥٢١٧٧٥٦/ پ

3نيتLس صبا
مولتی کالر و نقاشی

٠٩١٥٣٠٣٨١٧٣-٣٧٥١٠٢١٨

نقاش� ساختمان دلپسند 
بهترین کيفيت و نازلترین قيمت 

در اسرع وقت ٠٩٣٠٥٣٩٣٩٢٥
مدیریت رضوى٠٩١٥٢٢٨٤٣٧٢

٩٥١٩٧٠٠٤/ ق

نقاش� ساختمان
اجراى انواع رنگهاى ساختمان 

فورى و ارزان
٠٩١٥٠٨٦٢٢٦١

٩٥٢٩٨٤٢١/ خ

٩٥١٥٧٧٧٣/ خ

نقاش� پيLاسو
پالستيک٢۵٠٠ روغنی 
و مولتی کالر۵٠٠٠

٠٩١٥٣٥٩٧٥٧٨

3نيتLس
بلکا، مولتی، گرانوليت 
٠٩١٥٥٠٠٤٨٢٨

٩٥٢٩٤٢٨٢/ ف٠٩٣٨٥٠٥٤٨٢٨

اجرا� سر�ع و ارزان انواع 
 نقاشی ساختمان(روغنی،پالستيک

اکروليک،کنيتکس،کاغذدیوارى و..)
٩٥٢٩٤٨٢٨/ ق ٠٩١٥٥٠١٣١١٤

٩٥٢٠٠٥٩١/ خ

3يفيت تضمين�
پالستي<،روغن� توسط استاد3ار
اصغرزاده   ٠٩١٥٥٢١٦٨٦٤

3يفيت و سرعت 
 فورى

٩٥١٨٥٣٨٧/ ق٠٩١٥٥٠٥٩١٤٤ 

٩٥٢٦٧٧٦٥/ پ

نقاش� و پل� استر نو�ن
کار صادقانه ،کيفيت باال 

قيمت توافقی با ١۵ سال سابقه
طلوع  ٠٩١٥٥١٧٥٦٦٠ 

 نقاش� قائم
 پالستيک،روغنی،مولتی کالر

پوليستر،MDF ، نقد و اقساط
٩٥١٨٤٦٥٨/ ق٠٩١٥٨٩٧١٨٧٣

٩٥١٩٠٤٥٦/ پ

3نيتLس-بلLا-گرانوليت
(�نقاش� (شبانه روز

٣٠سال تجربه،خراسان نما-محبوب
٠٩١٥٨٩١٠٥٨٩-٣٧٦٦٥٣٤٤

٩٥٢٩٠٨٨٥/ م

3نيتLس 
عالی و ارزان 

٠٩١٥٣٠٩٠١٧٦یزدانی
٣٦٥٨٨٥٢٥

٩٥٢٨٠٤٥٢/ م

رنگ از شما اجرا از ما
 کيفيت عالی -توافقی

٠٩٣٥٨٢٠٧٦٥٠

پالستي< ١٠٠٠ روغن� 
 ١٥٠٠

اپوکسی،  استخرى،  آکریليک،   
 ٠٩١٥٣٠٤٩٠٦٦پلی استر

٩٥٢٧٨٢١٤/ م

 3نيتLس و رنگ ا3رولي< 
 با طيف متاليک زیبا و ضد آب 

گرانوليت ، کاه گل پليميرى 
٩٥٢٩٨٨٣٥/ م٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢ 

نقاش� ساختمان 
روغنی - پالستيک - آکروليک 

درجه یک نقد - اقساط
کفيل  ٠٩١٥٣١٠٢٣١٧

٩٥٢٥٥٦١٤/ ف

٩٥١٠٨١٩٥/ م

�فور
خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى

 دیوارگچی و سراميک با مصالح و  
 ٠٩١٥١٠٠٦٥٠١بدون مصالح

   � گچLار
گچبرى- بلکا

٩٥١٠٤٩٤٨/ م ٠٩١٥٥١٠٥٦٢٨

رابيتس 3ار� رضاپور
با ٢٠ سال تجربه کيفيت و سرعت 

باال تنوع بيشتر در طرح ها
٠٩١٥٩٠٤٧٩٧٦

٩٥٢٦٦٤٣٧/ ف

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

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

گچبر� صدف 
گچ کارى، لکه گيرى، نصب دیوارگچی 

٠٩١٥٦٠١٦٨٥٩
٩٥١٩٤٣٤٣/ ق

 �گچبر� گچLار
خرده کارى با کمترین قيمت 
٠٩١٥٤١٩١٢٥٥ نيکی

٩٥٢٩٣١٤٢/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٠٠٩٢٣٠/ م٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

 �گچLار� و گچ بر
دستی، خرده کارى، بازسازى و 
تعميرات ٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

٩٥٢٩٨٥٨١/ ف

 �گچ 3ار� و گچبر
درخشان

لکه گيرى - دیوارگچی
٠٩٣٩١١٢٩٦٢٦

٩٥٢٩٤٨٩٠/ ف

  رابيتس ارم

 ٠٩١٥٩١٢٨٤٩٩
٩٥٢٨٨٨٨٢/ ق

رابيتس آراسته 
انواع طرح هاى سقفی و نما 

٠٩٣٨٩٦٣٣٨٠٧
٩٥٢٧٨٢٨٠/ ف

  سLور�ت
 نو و دست دوم 

 خرید و فروش- نصب و اجرا
٩٥٢٩٥٥٥٩/ م٠٩١٥٣٢٤٢٥١٦

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

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

٩٥٢٢٤٨٧٨/ پ

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

٩٥٠٦٥١٩٥/ پ

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

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

�نصب فور
سLور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

فروش،نصب وتعميرات

سLور�ت دليل�
٩٥٢٠١٧٥٦/ ق٠٩١٥٥١٦٣٥٤٦ 

شيشه استقالل
نمایندگی سکوریت و 

لمينت ایمنی شرق 
توليد کننده شيشه 

دو جداره با پنجره
٣٨٩١٥٠٨٢ -٣٨٩١٥٠٨١

٩٥١٢٨٨٥٥/ ل٠٩١٥١١٠٤٣٨٣

جاودان ُدر
درب هاى اتوماتيک،پنجره

UPVC سکوریت،آکاردئونی
٠٩١٥٣٠٨٧٢٠٧-٣٨٥٢١٠٩٠

٩٥١٩٠٢٧٣/ خ

شيشه حسين�،سLور�ت
ساختمانی،اجرا،نصب و تعميرات

٠٩١٥٩٠٨٧٠٥١
٠٩٣٩٧١٠٩٣٩٨

٩٥١٩٨١٨٣/ پ

سLور�ت 
فجر خراسان

نماینده رسمی 
ایمنی خراسان 

با اقساط بلند مدت 
بدون سود

 ٣٦٠٥٤٤٤٤
٠٩١٥٥١٦٨٣٣١

٩٥٢٦٦٠٦١/ ل

آشيان ُدر-دربهاى اتوماتيک، 
شيشه اى، کرکره برقی، جک، 

دوربين، سکوریت دوجداره، پنجره 
٠٩١٥٣٢١١٧٠٣      PVC

٩٥٢٩٧٠٨٧/ ف

گروه توليد� سان
تخصصی  مجرى  و  کننده  توليد 

شيشه هاى سکوریت ،دوجدار،١٠ماهه 
٠٩١٥٥٥٠١٣١٦بدون سود

٩٥١٧٩٧٠٥/ م

٩٥١٩٨٢١٩/ پ

شيشه سLور�ت
نو و دست دوم،کرکره

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥١٠٢٠٩١٢

٩٥٢٨٨٨٢٢/ ف

شيشه شاهد
تعميرات  و  اجرا  و  نصب 
سکوریت در اسرع وقت فورى 

فورى فورى ٠٩١٥٠٥٨٤١٤٧

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

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

٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥
٩٥١٩٥٣٨١/ پ

 سكور�ت

�مهد
 نماینده رسمی ایمنی شرق 

ارزان - نقد و اقساط 
اقامتی

٣٧١٣٣٦٠٠ 

٣٧١٣٣٥٩٩
٠٩١٥١١١٩٥٠٠

٩٥٢٤٤٩٢١/ م

سLور�ت زر�ن  
 سکوریت UPVC اتومات با 
٢۵ سال تجربه توليد و اجرا

 ٠٩١٥٣٠١٠٣١٢-٣٦٠٦٦٦٦١
٩٥٢٠١٣٠٢/ ب

٩٥٢١٤٨١٧/ پ

شيشه جواد
نصب - اجرا و تعميرات سکوریت
 و ساختمانی در اسرع وقت فورى

٠٩٣٦٦٢٤٣٢١٣

طرح                اجرا
اتوماتيک مشهد نما 

خرید و فروش شيشه هاى نو، دست دوم
 پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٥٧١٥٢/ ط

٩٥١٩٨٧٤٢/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

٩٥٠٣٢٤٠١/ پ

حفاظ
 رو� د�وار
از توليد به مصرف
 با رنگ ونصب کوره اى رایگان
 پنجره -تراس

نرده پله
٠٩١٥٢٠٥٧٧١١

٣٢٦٢١٦٢٨
باشرایط نقد واقساط

آ3اردئون 
حفاظ پنجره، تراس، قيمت آخر

 را از ما بگيرید
٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

٩٥١٤٢٨٠٥/ پ

٩٥٢٥٣٧٧٤/ ف

نرده استيل 
حفاظ بانکی- راه پله 

 دوبلکس و پنجره باضمانت
٠٩١٥٦٩٠١٢١٧-٣٧٢٣٢٤٥٨

 درب 
آ3اردئون�

 نرده راه پله
حفاظ پشت پنجره

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٣٨٣٤٠٠ 

٩٥٢٩٥٢٢٤/ ق

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

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

٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

استيل سازان
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی
٣٧٢٦٩٨٦٠-٠٩١٥٤٠٦٣٦٥٦

٩٥٢٢٥٦٧١/ ف  ٠٩١٢٢٦٥٦٨١٨ 

٩٥٢٣٢٠٧٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
تحویل روز 

١٨ سال سابقه
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

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

٩٥١٧٣٧٩٥/ ف

 ضامن حفاظ
    آکاردئونی ، روالپ برقی

کرکره سنتی ، حفاظ پنجره ، تعميرات
٠٩١٥٣١٧٢٣٠١-٣٥٢٢٧٠٢٨

٩٥٢٠٩٥٣٢/ ل

حفاظ
آ3اردئون� 

(تخصصی)
از توليد به مصرف 

۵ سال ضمانت 
رنگ کوره اى 

حمل و نصب رایگان 
تحویل روز مشهد گلبهار  

٠٩٠٣٨٧٣٧٦٧٩
٠٩٣٦٨٨٦٧٠٠٨

٩٥٢٧٤٩٥٦/ م

٩٥١٩٩٩٢٢/ ف

نرده استيل
با ضمانت، مترى ٨۵ هزار تومان

وبازدید رایگان 
٠٩١٥٥١٤١٨٤٨

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

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

٩٥٠٣٢٤٥٢/ پ

حفاظ
 رو� د�وار

 با رنگ کوره 
به قيمت کارخانه 

آدرس:خين عرب نبش طرحچی ١

 ٠٩١٥٣١٥٣٣٨٥
٣٦٩٠٥٢١٧

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

ا�من سازان توس
حفاظ آکاردئونی ، کرکره 

سنتی و برقی ، حفاظ سردیوارى
٣٧٦٣٥١٩٢-٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١

٩٥٢٧٠٧٩٠/ ل

 حفاظ آ3اردئون� 
 تمام تسمه، پروفيل

٢٠٠ هزار تومان
حمل و رنگ و نصب رایگان 

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠ 
٩٥٢٠٢٩٠٠/ ب٣٦٠٨٧٥٣٩

آ3اردئون�
ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨١/ ق٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ3اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

نرده استيل  
تومان  ٩٠هزار  مترى  ضمانت،  با   

٠٩١٥٣٠٠٤٩١٦
٩٥١٥٦٤٧٤/ م٠٩١٥٢٠٠٤٩١٦ 

 پرده 3السي<
 شستشو اتو ونصب تخصصی پرده 

فروش پرده ولوازم،پيک رایگان
٩٥٢٩٨٣٨٥/ ق ٠٩٣٠٦٣٣٤٣٩٠

خدمات منزل وتعميرات

تزئينات داخل�
(گچبر� ــ شومينه)

شيشه سLور�ت

شستشو� پرده و پتو

نرده و حفاظ

�محوطه و ز�باساز

آماده همLار� واستخدام 
نقاش� ساختمان


