
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٩

٩٥٠٨٧٦٥٨/ ف

پنجره
UPVC 

دوجداره 
گروه تعاون، اقتصاد 

٣٨٥٣٥٢١٦-٣٨٤٢٢٧٤٧
٣٥٥٩٣٦٢٠

٩٥٢٥٤٩١٧/ ف

ساخت ، تعميرات
 upvc درب و پنجره آهنی   
درب برقی روالپ جک

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان�

HDF درجه یک ٨٠٠٠٠  
مالمينه درجه١

 ١٣۵ ٠٠٠
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

٩٥٢٧٨٤٠١/ ف

توليد 3ننده در و پنجره
دو جداره UPVC ، تعویض 

پنجره هاى قدیمی بدون خرابی
٣٨٣٣١٧٤٣-٠٩١٥٥٠١٩٧٨٣  

تعميرات و تعو�ض
 upvc درب و پنجره آلومينيوم و

در محل و مشاوره رایگان
٠٩٣٣٢١٦٩٠٧٨

٩٥٢٩٥١١٢/ ف

٩٥٢٨٠٢٣٢/ ب

طرح تعو�ض 
طال��

تعویض پنجره هاى قدیمی 
با پنجره دو جداره یک روزه 
راهکارى جدید براى کاهش هزینه ها 

و جلوگيرى از اتالف انرژى
پنجره قدیمی شما را با قيمت 

عالی خریداریم 
بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلند مدت 
٣٨٨١٥٣٢٩

٠٩١٥٢٠٥٠٥٦٠
(خدمات سراسر استان )

٩٥١٩٩٠٦٠/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ3اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

درب مالمينه 
    درجه �< ١٣٠ تومان

HDF درجه یک ٨٠ تومان
٠٩٣٩٢١٠٨٤٨٢

٩٥٢٠٢٦٥٧/ ف

آتيسخانه درب و پنجره ایران
وابسته به ایستا انرژى پارس 

دوجدارهUPVC آلومينيوم
٩٥٠١٨١٣٥/ ف٠٩١٥٢٥٦٥٣٠٠

٩٥٢٥٨٨٢٦/ ف

پذ�رش نما�ندگ�

پنجره
برنا صنعت

 توليدکننده انواع درب 
و پنجره upvc، ترمال بریک، 

نان ترمال،تورى
 و شيشه هاى خاص 

قدیمی  هاى  پنجره  تعویض   -
فروش  از  قبل  تخریب،  بدون 
مشاوره، بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلندمدت 
٣٦٠٧٨٨٠٦
٣٦٠٧٧٥١٠

٠٩١٥٢٤١١٢٠٥
٠٩١٥٢٠٣٠٠٤٧

آلومينيوم صداقت 
طراح و سازنده انواع درب و 

upvc پنجره هاى دوجداره اختصاصی و
٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٥

٩٥٢٨٦٤٨٠/ ف

٩٥٢٨٢٦٤١/ م

حفاظ آ3اردئون�

 استاندارد دقت 
مورد تایيد اتحادیه رنگ کوره اى 

حمل و نصب رایگان ۵ سال ضمانت 
   ٣٦٦٥١٣٦٥

٠٩١٥٣١٥٠٢٨٦
  ٠٩١٥٤١٥٠٢٨٦ 

دو جداره آر�ا
بدون تخریب پنجره هاى خود را دو 

جداره کنيد upvc-پارتيشن -تورى 
٠٩٣٧٧٧٧٣٢٨١-٣٨٧٩١٤٠٤

٩٤٤٣٩٦٤٤/ پ

آر�ا پنجره 3و�ر
UPVC پنجره 

تعویض پنجره قدیمی - تورى
٩٥٢٨٨٢٤٥/ ف٠٩١٥٥٠٦٤٥٠٩ 

آلومينيوم اتحاد-ساخت درب و
پنجره هاى اختصاصی دوجداره و تک 

جداره و انواع تورى  ٣٦٢٣٧٥١٣
٣٦٢١٢٤٤٦-٠٩١٥١٢٦٧٥١٣

٩٥٢٥٩٩٢٨/ ف

تعميرات درب و پنجره
PVC آلومينيوم� و دوجداره 

 و آهنی در سوله اى کرکره ریلی
٩٥٢٨٦٣٦٧/ ب٠٩٣٧١٣٣٠٩٩٦ 

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
 �انرژ

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

درب ها� اتوماتي< 
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

آلومينيوم رو�ا 
توليد انواع درب و پنجره 

آلومينيوم با بهترین قيمت 
٩٥٢٩٣٦٣٩/ م٠٩١٥٨٠٤٩٤٩٨

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

�توليد درب ها
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

گروه صنعت� آلومينيوم

 معين
توليدکننده درب و پنجره هاى 

U.P.V.C، ترمال بریک  
اختصاصی، آلومينيوم سنتی  

شيشه هاى دوجداره 
و سه جداره با ضمانت تعویض
 پنجره هاى قدیمی بدون تخریب
توليدکننده تخصصی تورهاى 
پليسه آکاردئونی، رولينگ، 

کشویی، لوالئی، ثابت
کيفيت ، قيمت و شرایط 

پرداخت مناسب
٠٩١٥٩١٤٢٧٣٩

٣٢٥١٨٧٧١
٣٧٣٩٠٣٨٩

٩٥١٢٢٢٣٨/ ف

مجتمع درسا
توليد کننده در و پنجره هاى 

دو جداره UPVC ، آلومينيوم ، تورى
حيدرى   ٠٩١٥٣٢٢٠٨٧٠

٩٥١٠٩٧٥٦/ ل

 upvc توليد3ننده درب و پنجره
آلومينيوم دو جداره و تک جداره 

٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥ 
٣٧٦٥٩٣٩١

٩٥١٦٣٩١٩/ م

UPVC �تعمير و  رگالژپنجره ها
 �تور

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

شر3ت آژنگ سوله
مشاوره، طراحی ساخت، 

نصب و پوشش سوله 
وسازه هاى فلزى

٠٩١٥٣٠٢٢٥٨٧
٠٩١٥٠٠٩٨٧٨٠
کارخانه ٣٢٤٩٣٩٢٢

٩٥١٩٥١٩٠/ ب

٩٥٢٩٣٥٥٤/ ف

بهين سازان
 ساخت و اجراى تخصصی انواع

سازه هاى فلزى سنگين
اسکلت پيچ و مهره اى
ارائه گواهينامه تست جوش

نظام مهندسی
کارخانه: ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢

مدیریت: ٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٢٨٣٤٢١/ ف

سيLا 
سوله 

٢٠٠ و  ٠٥١٣٧٣٣٣١٠٠ 
٠٩١٥١١٠٤١١٠

٩٥٢٩٦٤١٨/ پ

 شر3ت 
سوله ثامن خاوران

شماره ثبت ١۴٢۶٣
٢٠سال تجربه،سازنده انواع 

سالن هاى سوله،اسکلت پيچ و مهره اى  
تيرورق،باکس،پل هاى هوایی

تلفن١٢-٣٦٥١٣٧١٠ 
فاکس  ٣٦٥١٣٧١٣          

 ٠٩١٥٣١٠٠٤٩١

ا�زوگام شرق 
قيرگونی 

٠٩١٥٣٨١٧٣٠٥
٩٥٢٥٣٥١٨/ پ

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا�زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
٣٢٧٠٣٠٠٧ 

اصغر حسين پور
(شعبه دیگرى ندارد) 
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

٩٥٢٥٧٤٣٥/ م

 انواع ا�زوگام شرق 
 به قيمت کارخانه 

نقدى 
١۵% تخفيف 

٠٩١٥٥١٣٦٦٠٩
٣٧٢٦٤٣٠٠
 ٣٥٠٢٢٢٨٨

٩٥٢٨٠٤٥٤/ م

جاده سازان خراسان

آسفالت
شماره ثبت شر3ت:٤٦٣٥٦

زیرسازى،محوطه،خيابان
٠٩١٥٣١١١٤٧٩
٠٩١٢٥٣٦٨٦٩٥

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

شر3ت آسفالت 
 شماره ثبت ٣٣٧٢٧

زیر سازى محوطه 
و کارخانجات و ادارات 

قيرگونی و ایزوگام
 ٠٩١٥٣١٠٤٠٢٨
٠٩٣٨١٣٥٥٧١٧

٩٥٢٧٢٦٢٢/ ب

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شLيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

٩٥١٩١٧١٤/ ق

نصب ا�زوگام                                    
درجه �< استاندارد

با قيمت کارخانه 
دفتر کارخانه: 

نبش مطهرى شمالی ۵۵  
٣٧٣٣٧٠٨٠

 ٠٩١٥١١٥٩٥٥٥

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى 
      باضمانت ١٠ سال

آزادشهر٣٦٠١٦٧٣٧ 

دانشجو   ٣٨٦٧٥٢٥٦ 

احمدآباد ٣٨٤٤٥٦١٠ 

بلوار معلم ٣٨٩٢٩٢٤١ 

پيروزى  ٣٨٨١٧٢١٤ 

فرامرز٣٦٠١٧٧٠٣ 
قاسم آباد ٣٦٢٠٣٠٧٩ 

کوشش   ٣٣٤٩٠٧٦٩

 وکيل آباد ٣٨٩٢٩٨٠٥

٠٩١٥٥٠٧٠٤٢٢ 
عظيمی

 

٩٥١٥٤٦٠٧/ ل

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٢٣٩٢١٣/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

٩٥٠٨٩٢٢٤/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

شر3ت توسعه عمران
اجراى آسفالت محوطه و زیر سازى

٣٦٥١٠٥٧٩-٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٢٨٢٦٣٦/ م

٩٥٢٥٠١٩١/ ف

ا�زوگام 
دانا بام شرق
 (با ضمانت ١٠ ساله) 

 بازدید و حمل رایگان

 ٣٧٥١٦٤٧٣
٠٩١٥١٠٦٧١٥٣

 ا�زوگام شرق 
 نقدى ٩% تخفيف

 ١٠ سال ضمانت - بازدید رایگان
٩٥٠٣٣٤٥٩/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

عا�ق رطوبت�

ســوله

درب و پنجره

٩٥٢٦٤٧٣٩/ ف

٩٥٠٧٠٥٩٣/ ف

٩٥٢٧١٤٦٢/ ب

٩٥٢٦٠١٨٠/ ف


