
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
١٤

٩٥١٦٧٠٣١/ ط

تخر�ب 
برادران رحمت� 
سرعت، ایمنی، کيفيت 

مجرى پروژه هاى
تخریب و خاکبردارى

 کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب
 اجاره بيل مکانيکی

و پيکور 
CGL بيمه

 ٠٩١٥٣١٠٣٩١٤
 ٠٩١٥٥٠٢٩٠٣٣
٠٩١٥٣٠٢٤٠٩١
٠٩١٥٥٠٦٥٧٨١

٣٢٥٩٤٨٧١ 

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

خدمات تخر�ب فرهاد 3وهNن
جهت تخریب بتن آسفالت و شفته 
با کمپرسور و هيلتی و حداقل قيمت

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٢٠١٨٧٣/ ل

 �با3س محمد� شبانه روز
پيروزى وکيل آباد- آزادشهر  

قاسم آباد ٠٩١٥٦٥٠٠٧١٨
٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤

٩٥٣٠٠٦٣٢/ ف

3اشت بلت 
کرگيرى و برش با کاتر 

و دستگاه سيم 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٩٧

٩٥٢١٦٢١٤/ ف

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاv نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

خدمات ساختمان� پو�ا 
تخریب - خاک بردارى 

برات زاده  ٠٩١٥٥١٥٣٦٢٩
٠٩١٥٦١٥٣٦٢٩

٩٥٣٠٠١٢٥/ ق

�تخر�ب فور
 � نور

با نيروى مجرب و کارآمد و فنی
 درحداقل زمان

 با ٢٠%تخفيف و بيمه کليه
 لوازم تخریبی خرید درب و 

پنجره آهنی و آلومينيوم 
مشاوره رایگان- نورى

٠٩١٥٥١٠٥٥٤١
٩٥٢٠٢١٠٢/ ق٠٩٠١٦٠٣٢٠٠٩

تخر�ب 
�خا3بردار

طوس گستر
مشاوره تخریب با بيمه هاى 

الزمه و کادرى مجرب 
با قيمت مناسب کليه 

لوازم ساختمانی شما را 
خریداریم-اصغرزاده

٠٩١٥٥٠٣٩٢٨٧ 
٩٥٢٠١٩٧١/ ل

 �خا3بردار
توماس(بابکت)  

٩٥٢٧٠٤٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٠١٠٩٠

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

٩٥٢٢٧٦٣٩/ م

ارزانتر از همه جا 
  جوشکارى، خرده کارى

 برشکارى هوا، سقف شيبدار
٠٩١٥٤١٥٤٠٥٥

٩٥٢٩٣٥٤٧/ ف

اجرا� تخصص� اسNلت
فلزى سنگين (تيرورق، باکس)

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

بعداز همه با ماتماس بگير�د
٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥ �جوشNار
نصب و تعمير جک و کرکره برقی
جهاندار  ٠٩٣٥٤٩١٢٦٢٧

٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

٩٥٢٤٥٦٥٢/ ف

�ارزان - فور
جوشکارى و تعميرات، آبگرمکن، 

لوله گاز ،درب و غيره
٠٩١٥٩١٦٠٦١٠  

٩٥٢٥٤٩١٢/ ف

�جوشNار� فور
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

جوشNار� سيار
ارزان،فورى،بالکن،سقف 
شيبدار،نرده،حفاظ ،آالچيق

٠٩٣٩٥٢٤٠٦٤٠
٩٥٢٤٢٤٦٧/ خ

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع 
آکاردئونی حفاظ 

حفاظ روى دیوار ٣۵ تومان 

کرکره سنتی مترى ٣۵ تومان 

کرکره برقی ،جک
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١٢٢٧٩٨٠

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

سيار  �جوشNار
کليه کارهاى برشکارى و جوشکارى 

٩٥٢٩٦٤٣٠/ ف٠٩٣٠٨٣٨٠٤٧٧

٩٥٢٧٧٥٤٥/ ف

جوشNار� سيار 
حفاظ  فرفورژه  اى  لوله  نرده  اجراى 
منبع  تعویض  و  تعمير  بان  سایه  و 

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٦آبگرمکن در محل 

جوشNار� سيار
همه  نوع خرده کارى و سقف هاى 

شيب دار پذیرفته می شود
٩٥٢٩٩٩٨٧/ ف٠٩٣٧٤٨٥٦٥٥٤

جوشNار� و اسNلت بند� سوليران
انجام کليه امور جوشکارى 

اسکلت خرپا و نماى کامپوزیت
٠٩١٥٥٢٢٣٩٣٥

٩٥٢١٦٦١٩/ ق

٩٥٢٣٢١٧٠/ پ

درب 
آ3اردئون�
با رنگ کوره اى 

تحویل روز 
با ١٨ سال سابقه 

نرده ،راه پله 
حفاظ پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشNار� سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

IPE و PG لتNاس �جوشNار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥١٧٥٧٢٢/ م

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

�جوشNار� و برشNار
اجرا اسکلت -پله -نما،سقف شيب 

دارخرده کارى (درب وپنجره،سایبان )
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

�جوشNار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥١٩٣٤٧٣/ پ

٩٥١٠٩٣٨٨/ ق

Fمنص �جوشNار
ساخت زیر کولرى

تعميرات درب، سایر خرده کاریها
٠٩١٥٩٧٩٨٣٤٤

�جوشNار
خرده 3ار� و خدمات فن�

٩٥٠٨١٣٧٦/ م٠٩١٥٨٩١٠٠٩١

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشNار� اسNلت
برشکارى شيروانی - پله

٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

جوشNار� اسNلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

٩٥٠٩٤٧٠١/ پ

جوشNار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

نرده
 در نصF روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب آکارد ئونی 

رنگ کوره، بعلت توليد انبوه ارزان وفورى
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

٩٥٢٤٦٨٤١/ ف

 جوشNار� سيار 
 نصب تابلو ، نما، سایه بان، تعميرات 

باالبر، درب و پنجره، خرده کارى 
٠٩١٥١١٣١١٤٨ 

دفتر مهندس� ٠٠٨٧ 
اخذ پروانه و پایانکار- نقشه 

معمارى و اجراى بهينه (با تخفيف)
٠٩١٥١٠١٥٩٢٨-٣٦٠٥٨٥٨٥

٩٥٢٧٧٦٢٤/م

داربست سما   
 ٠٩٣٩٦٠٩٠٨٣٧

٣٦٦٦١٠٠٧- بيمه
٩٥٢٧٩٢٨٣/ ف

٩٥١٩٩٢١٣/ پ

 vپيچ رولپال
vو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

٩٥٢١٧٧٤٤/ پ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٣٢١٧٧٥٤٠

 داربست صياد

٠٩١٥٤٤٦٥١٦٢
٩٥٢٩٨٢٢٩/ ف٣٧٥٧٥٠٦١

داربست فلز� سهند
نصب سریع و مطمئن
 ٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٠
٩٥١٩٩٢٢٢/ پ٠٩١٥٢٠٦٥٤٦٠

 خر�د و فروش لوازم 
داربست نصب  

٠٩١٥٥٥١٦٢٤٢ 
٩٥٢٥٩٨٢٧/ ب٠٩١٢٠٢٤٩٥٧٠

 �داربست فلز� نور
نصب فور� با بيمه   

٠٩١٥٣٢٤٧٠٩٧
٩٥٢٧٧٤٥٩/ ف

٩٥١٩٥٩٢٤/ پ

داربست پيچ
vورولپال

باضمانت وبيمه
٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩
٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩

خسروى

 vپيچ و رولپال
حسين پور

نصب سنگ رایگان 
بيمه و۵سال ضمانت
 ٠٩١٥٨٣٠٥٢٧١
٠٩١٥٨٣١٥٢٧١

٩٥٢٧٥٦٠٣/ م

٩٥٢٩٧٨٢٧/ ط

�داربست فلز
 قدوس�
نصب همين امروز 

همراه با بيمه مسئوليت
( تخفيف ویژه)

٠٩١٥٣٢٠٥٧١٣

داربست فلز� دوستان 
بابيمه مسئوليت

٠٩١٥٥١٢٢٥٠٧-٣٢١٧٨٤٦٧
٩٥٢٤٣٥٧٩/ خ

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

پيچ و رولپالك سنگ
با داربست(آبادگران) ، تعمير نما

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

٩٥١٨٥١١١/ پ

vپيچ و رولپال
سنگ و سراميک

٠٩١٥٥٠٢٢٣٧١-٣٢١١٣٧١٢

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
مشهدتNني? 

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

لوازم داربست
و قالب فلزى نقدا خریداریم
٠٩١٥١٠٩٠١٠٥

٩٥٢٤٤٨٥٦/ ط

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست 3يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

داربست

سادات
نصب سریع با بيمه وتخته

 و پيچ ، رولپالک

٣٢١١٧٠٧٠ 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٥
٠٩٣٥٧٣٥٥٣٦٧

٩٥١٨٦٠٥١/ ط

٩٥٢٢٠١١٢/ پ

تخته و بشNه
اجاره ،خرید و فروش

 ٠٩١٥٣٨٢٨١٣٨
شریعتی

٩٥١٩٥٩٦٤/ پ

تخته وبشNه
اجاره،خریدوفروش

اکبرى   ٠٩١٥٩٩٢١٧٧٦

داربست 
و3يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

داربست جهان�
�نصب فور  

٠٩١٥١٠٥١١٨١
٩٥٢٠٥٦٢٨/ ف٠٩٣٩٠٤٥١١٧٠

٩٥٢٧٢٧٦٢/ م

vپيچ و رولپال
با ضمانت،باداربست با بيمه،بی نام
جهانبانی٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

٩٥٢٨٤٦٤١/ د

داربست محNم
نصب امروز- تخته و بيمه 

٣٧٦٠٤٤٠٦

داربست حافظ
سریع باتخفيف بيمه مسئوليت

 ٣٢١١٣٠٠٠
٩٥٣٠٠٠٢٥/ پ٠٩١٥١٢٥٥٢٢١

٩٥١٠٣٤٨٦/ م

داربست 
مشهد تNني? 

 با تخفيف ویژه
٠٩١٥٨٠٨١٠٢٦

٩٥١٩٢٥٦٦/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

داربست فلز� جانباز 
نصب سریع و مطمئن با بيمه 

مسئوليت     ٠٩١٥٣٠٩١٢٨٦
عيدى دیزاوندى ٠٩١٥٩٠٥٩٥١٣

٩٥١٩٥٨٦٤/ ق

٩٥٢٤٠٢٥٠/ پ

داربست 
�رضو

٣٧٣٢٠٨٢١
٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

نصب فورى- بيمه بی نام 
پيچ ورولپالک

لوازم داربست و قالب 
فلز� نقدا خر�دار�م

 ٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨
٩٥٢٣٣٧١٠/ ب

٩٥٣٠١٢٨٤/ پ

داربست خوش قول 
تخفيف ویژه     
واقعًا خوش قول

٠٩١٥٥٢٠١١٤٥

داربست متين  
٠٩١٥٥١٥٩٢٨٥

٣٢١٢٣٢٤٧
٩٥٢٨٤٢٣٢/ ق

داربست
 خراسان

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن بيمه 

مسئوليت ،تمام نقاط
٠٩١٥٥٠٥٢٩٢٢

٩٥٠٦٦٨٠١/ پ     ٣٦٦١٠٠٧٤

٩٥١٩٨٧٦٠/ پ

داربست
vوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

داربست پرد�س
بيمه مسئوليت،تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٧١٨٢٢
٩٥٢٨٤٧٥٢/ ف

داربست شر�عت 
خرید و فروش لوازم داربست 

 ٠٩١٥٣٠٤٠١٣٧
٩٥٢٣٦٢٣٥/ ط٣٢٧٢٣٢١١

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 vپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

داربست ميراث
تخته،چادر                    بيمه بی نام

 ٠٩١٥٥١٧٩٠٧٣
٩٥٢٥٦٤٦٥/ م٠٩١٥٩٠٠٩٠٧٣

٩٥٢٨٣١٨٦/ ط

پيام 
نصب سریع با بيمه

مجرى پروژه هاى عظيم
ساختمانی صنعتی و زیربتن

(باامکان تهاتر)
 با لوازم و بدون لوازم

پيچ و رولپالک
مرکز خرید و فروش لوازم داربست 

٠٩١٥١١١٤٠٩٠
٠٩١٥١١١٢٣٩٠

 ٣٨٥٥٤١٤١
نوشاد 

داربست

٩٥٢٧٤٦٥٣/ پ

اجاره
 تخته و بشNه 

٠٩١٥٧١٦٣٩١٨

چشم انداز
نصب سریع و ایمن

٠٩١٥٣١٤٩٢٥٢-٣٦٠٧٣١٣٩
٩٥١٨١١٠٧/ ل

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا�گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

چشم انداز 
فروشنده کليه لوازم داربست 

چرخ ثابت و گردان 
٣٦٠٥٧١٧١-٠٩١٥١١٥٨٨٨٠

٩٥٢٧١٣٧٦/ م

٩٥٢٨٤٦٨٨/ د

اجاره وفروش
تخته و بشNه-قربانيان

٠٩١٥٤٨٢٠٤٠٧

٩٥٢٩٧٨٣٢/ ط

داربست
 وپيچ رولپالv ملل

نصب فورى ،قيمت مناسب
٠٩١٥٣٠٠٦٨٢٩-٠٩١٥٠٠٨٦٨٢٩

داربست
 ساالر

نصب سریع و مطمئن با 
بيمه مسئوليت بی نام 

پيچ و رولپالک و تخته زیر پا 
     ٠٩١٥٥١٣٣١٩٠صادقپور 

٩٥١٩٥١٨٠/ پ٠٩١٥٦٠٠٣١٩٠  

٩٥٢٩٨٨٤٩/ ف

فروش 
ز�ر قيمت 3ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

٩٥٢٧٣٦٢٢/ پ

داربست و 
vپيچ و رولپال

سيد رضوى 
٣٢٧٦٣٠٦٠   با بيمه    
 ٠٩١٥٨٨٣٨٠٤٠

خرید و فروش لوازم داربست

3ار در ارتفاع
بزرگمهر

شستشوى انواع نما
پيچ و رول پالک ، ترميم نما

درزگيرى ، نورپردازى ، بيمه 
مسئوليت ، بدون داربست و باالبر

٣٦٠٢١٩٦٩
٩٥٢٤٨٦٠٢/ ل٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧ 

3ار در ارتفاع ٢
شستشو انواع نما ، پيچ و رولپالک 

درزگيرى ، نورپردازى
بيمه مسئوليت ٠٩١٥٤٠١٤٠٠٩

٩٥٢٩٤٣٢٠/ ل

داربست

�جوشNار

خدمات مهندس�
(نقشه، نظارت، اجرا)

3ار با طناب


