
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
١٥

شستشو� نما
پيچ و رولپالک سند پالست 

پارسا     ٠٩١٥١٨٠٤١٦٦
٣٦٠٤٥٦٣٦

٩٥٢٦٨٦٠٣/ ف

3ار با طناب  
پيچ  نقاشی،  ایزوگام،  کارى،  سيمان 
رول پالک، جوشکارى خدمات، صنعتی 

٠٩٣٣٧١٦١٦١٩ و غيره
٩٥٢٥٤٢١٥/ م

 upvc توليد3ننده درب و پنجره
آلومينيوم دو جداره و تک جداره 

٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥ 
٣٧٦٥٩٣٩١

٩٥١٦٣٩١٩/ م

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ3اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

تور� و پنجره آلومينيوم
تورى پليسه آکاردئونی ثابت 

         ساخت و تعميرات
٠٩١٥٨٠٠٠١٥٣

٩٥٢٥٩٨٨٧/ ل

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان�

HDF درجه یک ٨٠٠٠٠  
مالمينه درجه١

 ١٣۵ ٠٠٠
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

٩٥٢٨٢٦٤١/ م

حفاظ آ3اردئون�

 استاندارد دقت 
مورد تایيد اتحادیه رنگ کوره اى 

حمل و نصب رایگان ۵ سال ضمانت 
   ٣٦٦٥١٣٦٥

٠٩١٥٣١٥٠٢٨٦
  ٠٩١٥٤١٥٠٢٨٦ 

٩٥٢٥٤٩١٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

UPVC �تعمير و  رگالژپنجره ها
 �تور

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

٩٥٠٥٩٨٨٧/ پ

تور� پشه گير
تورى هاى پليسه آکاردئونی کشویی 

لوالیی و ثابت در اسرع وقت
٠٩٣٧٧٧٧٣٢٨١-٣٨٧٩١٤٠٤

٩٥٠٩٨١٣٩/ ف

آلومينيوم 
 �مراد

 اجراى انواع درب و پنجره دوجداره 
انواع تورى آلومينيوم و پارتيشن 

تعویض پنجره هاى قدیمی به جدید
  ٠٩١٥٩٠٨٩٠٨٦ 

٣٣٦٤٤٢١٩

٩٥١٩٩٠٦٠/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

٩٥٢٨٩١٤٢/ ف

آلومينيوم جهان 3ار 
درب  و   UPVC پنجره  و  درب  مجرى 
و  تورى  ساخت  و  نصب  آلومينيوم 

٠٩١٥٦٠٠٧٦٣٣تعویض 

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 )

آر�ا پنجره 3و�ر
UPVC پنجره 

تعویض پنجره قدیمی - تورى
٩٥٢٨٨٢٤٥/ ف٠٩١٥٥٠٦٤٥٠٩ 

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

�توليد درب ها
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

�   3ارگاه درب و پنجره ساز
ماروس�، سازنده انواع  

درب و پنجره و حفاظ، قيمت مناسب
٣٦٩٠٢٨١٤-٠٩١٥١١١٦٦٠٣

٩٥١٨٦٥٣٩/ ق

٩٥٢٧٨٤٠١/ ف

توليد 3ننده در و پنجره
دو جداره UPVC ، تعویض 

پنجره هاى قدیمی بدون خرابی
٣٨٣٣١٧٤٣-٠٩١٥٥٠١٩٧٨٣  

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

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

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

جداره و انواع تورى  ٣٦٢٣٧٥١٣
٣٦٢١٢٤٤٦-٠٩١٥١٢٦٧٥١٣

٩٥٢٥٩٩٢٨/ ف

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 آ3اردئون� 
٢٠٠ هزارتومان

حمل و رنگ کوره 
و نصب رایگان

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی ٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠
٩٥٢٠٢٨٩٥/ ب٣٦٠٨٧٥٣٩

آلومينيوم رو�ا 
توليد انواع درب و پنجره 

آلومينيوم با بهترین قيمت 
٩٥٢٩٣٦٣٩/ م٠٩١٥٨٠٤٩٤٩٨

درب ها� اتوماتي? 
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

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

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

سازه ها� فضا�� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 سازه هاى فضا کار
 احداث سالن هاى صنعتی

 ورزشی وچند منظوره 
مجوز سازمان صنایع و معادن

٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣
٩٥٢٧٥٧٩٤/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

٩٥٢٤٠٣١٩/ م

ا�زوگام شرق
با ضمانت و بيمه نامه معتبر

قاسم آباد     ٣٦٦٦١٠١٠     
طالب                      ٣٢٧٩٣٠٣٠
توس                  ٣٦٦٦٥٠٩٠      
احمدآباد          ٣٨٤٦٠٩٠٥
آزادشهر       ٣٦٠٨٠٦٦٨  
پيروزى           ٣٨٧٨٨٣٤٧
حسين پور طبرسی         ٣٢١٣١٢١٢  

٠٩١٥٥٠٢٠٣٦٥

شر3ت 
آسفالت سيد 

زیرسازى محوطه 
قيرگونی - ایزوگام

 مجوز ۴۵٢١١٢
 ٠٩١٥٧٣٤٠٠٣٤

٣٦٦٥٨٥٥٧ موسوى
٩٥١٦٠٦١٠/ پ

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

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

٩٥٢٨٨٥٦٠/ م

آسفالت
 محوطه ، زیرسازى وجدول

 و ایزوگام شرق۶٧٣۶
 نقد و اقساط

٠٩١٥٣٨٢٦٣٤٧حسينی
٣٦٦٧٨٤٧٣

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

٩٥١٦١٣٠١/ پ

 ا�زوگام 
مقدم

    اقساط ۴ ماهه 
                    بدون پيش پرداخت

قاسم آباد      ٣٦٦٣٧٣٠٤
پيروزى          ٣٨٨٣٣٣٨٤ 
طبرسی          ٣٢١١٥٣١٢

حومه مشهد         ٠٩١٥١١٦٣٣١٢                
تخفيف ویژه كارمندان

 ا�زوگام 

٩٥١٩٨٩٥٦/ ق٠٩١٥١١٣٣٤١٤

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 

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شNيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

 ا�زوگام شرق 
 قيرگونی و آسفالت 

با قيمت مناسب
٠٩١٥٤١٦٧٨٢١ 
٣٧٥٧٣٠٨٨

٩٥٢٣٠٧٤٨/ م

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

عا�ق رطوبت�

ســوله

درب و پنجره

٩٥٢٧١٤٨٩/ ب

٩٥٢٦٤٧٣٩/ ف

٩٥١٠٥٤٩٥/ ف


