
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٢٣

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 
پيروز�،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
قاسم آباد،معلم،امامت

٣٦٢١٤٥١٥
�عدل خمين�،نخر�س�،سيد

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      �سراسر

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

٩٥٢٩٢١٥٨/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

شLوه پارسيان 
ثبت ٥٠٠٩٧ 
نظافت کليه ساختمان 

با رزومه کارى درخشان 
تهيه نيروى انسانی خانم و آقا

 در خدمت ادارات، هتل ها
 اماکن تجارى، نظافت بعد از بنایی

 با دستگاه صنعتی پيشرفته
اسيدشویی، جرم گيرى، الیه بردارى

 قيمت توافقی
٣٦٠٢٢٢٥٦
٣٦٠٢٢٢٥٧

٠٩١٥٧٢٤٥٨٧٧
٩٥٢٩٥٨١٤/ ف

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو�� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

٩٥١٨١٥١٨/ ق

نظافت� جنت  (ثبت: ٥٠٢٦٢)
پله و پيلوت و مبل و موکت، با دستگاه 

هاى مجهز و مواد شوینده و لوازم رایگان
٠٩١٥٠٠٩٣٩٢٤-٣٨٤٧٥٥٨٧

 �نظافت مسLون� ادار
سطح شهر مشهد کلی و جزئی 

مبل، فرش، موکت، دیوار 
کارگر خانم و آقا 

ثبت ۵٧۴٢۵ 
٣٨٧٠١٨٥٥
٣٨٧٠١٨٥٤

٠٩١٥٣١٤٧٣٠١
٩٥٢٣٧٩٠٦/ ف

نيروها� خدمات� آقا و خانم 
نيازمند�م
٣٧٠٢٠

٣٧٦٤٩٥٥٥
٩٥١٩٩٦٣٣/ ق

 نظافت� وظيفه شناس
 اعزام نيروى آقا و خانم 

نظافت پله و پيلوت 
با وسایل

٣٦٠٩٩٩٦١ 
٣٨٨٤٥٠٠٨
٣٧٢٦٠٢٢٤
٣٨٤٥٩٤٠١

٩٥٢٩٦٩٦٤/ ق٠٩١٥٨١٧١٨٠٥

٩٥٢٨٤٣٥٩/ ط

نظافت�

ثامن 
تخفيف ویژه هتلداران 

خشکشویی  مبلمان ،فرش ،موکت
 با دستگاه در منزل

 نظافت کلی پله و پيلوت
 امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٢٢٢٣٦٧٥
پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٢١٤٥١٥
کالهدوز،احمدآباد،کوهسنگی

٣٨٤٧٢٢٧٥
هدایت،مطهرى،طالب

٣٧٣٢٦٣٤٦
سراسرى    ٠٩٣٣٢٢٦٠٣٠٣

مبل 
شو�� 

 فرهاد - تخفيف ویژه 
فرش، موکت ، سراميک و ...

٣٨٨٤٠٠٧٩ 
٣٧٦٠١٧٤٣

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٢٩٦٥٩٧/ م

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی با قيمتی 

مناسب اول رضایت بعد تسویه  
بدون تعطيلی ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

٩٥٢٩١٥١٤/ پ

نظافت� حجت 
اعزام کارگر ماهر و با تجربه 
خانم و آقا پله ، نظافت کلی 

٩٥٢٩٨٢٦٦/ ف٣٢٧١٣٥٠١

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو�د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨جاویدان
٠٩٣٧٧٨٥٦٢٨٨تيمورزاده

(مواد شوینده رایگان)

جاودان
شماره ثبت ٥٣٨٣٧
نظافت بعد از بنایی 

خشکشویی مبل،فرش و 
موکت، دیوارشوئی با دستگاه 
در منزل،نظافت پله و پيلوت 

اعزام نيروى خانم و آقا 
قاسم آباد       ٣٦٢٣٦٥٢٥ 
فرامرز             ٣٧٦٦٩٩٦٧ 
وکيل آباد        ٣٨٨٤٨٦٨٥ 
معلم                  ٣٦٠١٠٤٢٩ 

احمدآباد کوهسنگی 
٣٨٣٣٠٤٥٩

 

٩٥٢٩١٨١٠/ ف

٩٥٢٩١٩٠٧/ ف

 نظافت�

خراسان 
  تضمينی با ١٠% تخفيف  

نظافت کلی ساختمان
 (با دستگاه)

شست وشوى مبل و موکت 
و دیوارشویی اعزام کارگر خانم و 

آقا مجرب شبانه روزى
احمدآبادکوهسنگی ٣٨٤٦٣٤٤٣
پيروزى کوثر  ٣٨٨٤٤١٤٥
پارک وکيل آباد ٣٨٨٤٤١٤٦
امام رضا، سعدى ٣٢٢٨١٠٩٩

بازدید رایگان 
داراى مجوز رسمی اتحادیه 

شماره عضویت ١۴۵٠
٠٩٣٥٩٤٥٦٢٤٨

 ٠٩١٥٧٠٦٠٥٩٣
مدیریت  خراسانی

شر3ت تميز گل قوچان
امور کليه خدمات شستشو، 
فرش و مبلمان ثبت ۴۴۴٢٧

٠٩١٥٦١٢٢٩٥٧-٣٦٧٧٩٦٨٨
٩٥٢٩٢٨٦٩/ ف

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

دیوار شویی،موکت،مبل،نظافت 
با دستگاه-٣٣ سال سابقه

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

٩٥١٩٧٥٢٦/ ط

نظافت�

 طاها 
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 

با دستگاه در منزل
نظافت کلی، پله و پيلوت
پيروزى،فکورى،سرافرازان

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرز،خيام،ابوطالب

٣٧٦٦٠٥٢٠
قاسم آباد،امامت،معلم

٣٦٠١١٩٣٩
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩١٧٧
سراسرى

٣٣٨٧١٦٧٩

نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
راه پله و پيلوت با لوازم
مجرى کليه امور نظافتی ساختمان 

با حداقل هزینه و تخفيف

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦ مدیریت
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٤٤٢٦٥٦

 ٣٨٦٩٢٥٥٢-٣٥٢٢٦٤٧٤
٩٥١٦٠٠٦٧/ م

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥٠٩٤٨٤٥/ ف

نظافت� ثمين
متخصص در کليه امور نظافتی 
اعزام نيرو به تمام نقاط شهر 

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

نماشو�� 3تا�ون
شستشوى کليه 

نماها و بناهاى نوساز 
با تجهيزات مدرن

٣٨٦٨٨٣٦١
٣٨٦٩٨٩٤٨

٠٩١٥٨٠٠٤٢٤٤
٩٥٢٠٢٤١٣/ ف

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

٩٥١٩٣٨٩٥/ د

پرنيان
سالها سابقه درخشان 

نظافت کلی ساختمان
مبل،فرش،دیوار

 ثبت ٢۴٠۵٧ - کارگر درجه ١ 

 ٣٦٠٨٧٠٨٠ معلم  
وکيل آباد   ٣٨٦٧٥٠١٠  
احمدآباد   ٣٨٤٦٣٠٣٤  
کوهسنگی      ٣٨٤٦٣٠٣٧ 

 سجاد             ٣٦٠٥٤٠٠٩ 
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨  
امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦ 
 فرامرز    ٣٦٠٣٨١٥١ 
قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١   

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

ا�ران
 مو3ت،قال�،مبل

نظافت کلی
 تمام شهر 

با سرویس رایگان 
٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧ 
 ٣٧٢٧٦٦٨٦
٠٩١٥١١٠٢٠٩٥

٩٥١٩٥٩٧١/ پفالحتی

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧
اند�شه خورشيد تابان 

خاورميانه (ثبت ۵٧٧٠١) اعزام 
کارگر نظافت داخلی پله پيلوت 

٣٦٢٢٢٩٤٤
٩٥٢٩٥٠٨٢/ ر

ماهان 
ثبت ۴۵٧١٧ (مجرى برتر )

متخصص در کليه امور نظافتی
 با تخفيف ویژه 

مدیریت ٠٩١٠٠٦٠٢١٠٠
هاشميه- وکيل آباد
٣٨٧٩٢٨٥٤

سجاد- کالهدوز- فرامرز 
٣٧٣٤٦٢٨٢

احمدآباد- پيروزى- کوهسنگی 

٣٨٧٩٢٨٥٥
معلم- امامت- قاسم آباد 

٣٦٦٢٠٧١١
٩٥٠٧٥٥٥٦/ م

پارسيان
نظافت کلی ساختمان

پله و پيلوت مبل-فرش
موکت اعزام کارگر

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

مبل شو�� 
آسمان 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت
 نظافت کلی،پله و پيلوت

 سرافرازان هاشميه،پيروزى 
 ٣٥٠١٤٣٧٥

قاسم آباد، سجاد، معلم 
 ٣٧٦٠٣٦٨٠

امام رضا ، عدل خمينی، نخریسی
 ٣٣٦٨٠٣٥٩ 

سراسرى 
٣٧٣٣٧٣٣٢   

٩٥٢٠٠٦١٢/ ف

٩٥٢٠٠٨٥٨/ ط

Bتخفي ٣٥
3بير شرق

نظافت کلی 
دیوارشویی،مبلمان،فرش،موکت
سراميک  با دستگاه .پله ، پيلوت

تمام نقاط شهر با سرویس رایگان
بقایرى ٣٨٨٤٧٧٩٣

٣٦٠١٦٢٠٨

پاt اند�شان آرو�د
ثبت ٤٠٩٣٤

نظافت کليه ساختمانهاى 
ادارى ، هتلها ، منازل و 

کارخانجات و غيره 
شستشوى موکت ، مبل و 
فرش در محل با دستگاه

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا

٣٦١٤٥٦٦١
٣٦٥١٥٠١٢-٣٦٥١٥٠١١

٣٦٥٨٦٠٦٢
 ٠٩١٥٣٥٩٧٠٠٣

٩٥٢٩٨٦٧١/ ل

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا3ان
نظافت 3ل�

١٠٠% تضمينی
 با قيمت استثنائی   

ثبت     ٣٧۴۴٨
      ٣٦٠٨٠٧٥٠ وکيل آباد   
معلم               ٣٦٠١٨٤١٨      
هاشميه         ٣٨٨٣٩١٨٤      
سجاد             ٣٧٦٢٥١٥٥ 
قاسم آباد       ٣٦٦١١٢٦٠ 

پيروزى           ٣٨٩١٨٣٣٥
کوهسنگی    ٣٨٤٠١٢٩٦

مدیریت :خانم رضایی
٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩

٩٥١٩٢٣٧٧/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

 نظافت� تالش
مبل، فرش،پله 

نما و دیوارشویی 
اعزام کارگر 

 ٠٩١٥٥٠١٨٢٠٨
٣٨٩٣٠٣٣٦

٩٥٢٧٤١٣٩/ م٣٨٧٦٨٢٠٣

٩٥١٩٧٥٥٠/ ط

 نظافت� 

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

نظافت� آر�ن مهر 
شماره ثبت٥٥١٠٣

شستشوى انواع مبلمان و 
موکت بادستگاه در محل 

نظافت پله و پيلوت ،نظافت 
کلی  ساختمان تضمينی

 ٣٧٦٠٢٢٩٥
 ٣٨٦٤٧٥٨٤

٠٩٣٠٤٨٣٢٢٠٠
٩٥٢٩٧٧١٨/ پ

٩٥١٧٦١٥١/ ط

نظافت�

باران
خشکشویی مبلمان، فرش ، 
موکت وخوشخواب با دستگاه

 نظافت کلی پله و پيلوت
 اول رضایت  بعد تسویه

( بدون تعطيلی)
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧

قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

٩٤١٨٩٥٨٣/ ل

پرده افق
�پرده عمود� قيمت توليد

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليد- تعمير و نصب 
انواع پرده ها� زبرا 

 شيد و عمودى تصویرى
١٧-٣٧١٣٢٨١٦

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

خدمات پرده گراد مبتLر
سفيدشویی انواع پرده 
با  تعميرات و باز و نصب

٣٥٢٢٧٦٤٨-٠٩١٥٧٦٩٣٣٨٠
٩٥٢٠١٤٦٤/ ف

نصاب سيار و خدمات وشستشو
پرده «تخصص�»  

معين       ٠٩٣٣٨٢٤٣١٣٤
٠٩١٥٤٠٤٢٢٥٦

٩٥٢٧١٣٥٩/ م

٩٥٢٢١٢٧٩/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥١٨٣٧٠٢/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

نو�ن پرده  خدمات 
شستشو اتوى تخصصی انواع پرده
 باز و نصب سریع سرویس رایگان

٣٨٥٩٦١١٠ درجه یک
٩٥١٣١٢٠٢/ م

خدمات پرده سراب

(مبتLر پرده شو�� تخصص�)
(شستشو و اتو انواع پرده 

با دستگاههاى صنعتی
 اتومات) کتيبه،تور،پارچه ا ى

رومن،زبرا،عمودى،فانتزى
 واحد در جه یک، مجهز و 
مطمئن با بيمه مسئوليت
 در خدمت خانواده هاى 

محترم
 سرویس رایگان

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

٩٥١٧٢٥٧٨/ پ

کاغذ دیوارى پارکت 
PVC،کف پوش،پنل

تایل ،کرکره،زبرا
نقد و اقساط با ضمانت 
نصب و تضمين قيمت

بازدید  و ارسال آلبوم رایگان
٠٩١٥٤٤٠٥٩٥٨

٣٢٢٣٩٦٤٩-٣٨٨٣٩٣٥٣

بورس انواع 
کاغذ دیوارى،کفپوش،پارکت و 

دیوارپوش و انواع سقف هاى کاذب 
٠٩٣٦٦٨٦٢٠٧٨-٣٦٠١٨٦٦٨

٩٥١٩٩٥٩٧/ پ

 �3اغذد�وار
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٦٢٢٤٧٢٥٩

٩٥١٩٧٠٦٤/ مصدیق

توجه 
 فروش استثنایی

 کاغذ دیوارى قابل شستشو 
فقط مترى ۶ هزارتومان 

 نصب رایگان
با ضمانت نصب 

٠٩١٥٦٧٩٠٧٣٧
٩٥٠٠٦٦٤٠/ ف

مر3ز پخش و اجرا 
 �3اغذ د�وار

ترک و ایتاليا رولی (٣۵ و۴٨ تومان) 
پارکت(٣٠٠٠٠) کفپوش، پانل (به 

قيمت تجارى) اجرا کابينت آشپزخانه 
(سنگ تزئينی و نما ) جهت پروژه ها 
دفتر فروش مرکزى: بين معلم ١۴ و 

١۶ پالک ٣٢٢ زنگ اول  
 ٠٩١٥٤٠٥٨٧٠٠
٩٥٠٦٠٥٠٨/ ف٠٩٣٣٧٦٦٢٧١٢

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

نقد ، اقساط
کاغذ دیوارى ایرانی و خارجی 
کفپوش، پرده، موکت، ارزان

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

پــــــرده

3اغذ د�وار� ،B3 پوش

٩٥٢٨٩١٦٧/ ب

٩٥٢٨١٠٠٩/ خ


