
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
١٦

ا�زوگام شرق 

لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله   

سجاد 
بهشتی

 آزادشهر 
پيروزى 

احمدآباد
 هاشميه 

عدل خمينی 
هفت تير 

فرامرز
گاراژدارها 

دانشجو 

                   
 ٣٨٤٣٠٨٨١                    
٣٨٤٤٨١٣٠                     
٣٨٨٢٦٢٨٧                      

 ٣٨٨٤١١٠٤                      
٣٨٤٣٠٨٨١                        

 ٣٨٨٢٦٢٨٧                       
   ٣٨٥٣٥١٦٤                      
٣٨٨٤١١٠٤                        
٣٨٤٤٨١٣٠                       

 ٣٨٥٣٥١٦٤                        
٠٩١٥٣١١٤٢٥٣                

٩٥٢٠١٤١٤/ پ

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

٩٥١٩٠٥٨٥/ د

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

 

٩٥٢٤٧٦٩٢/ م

ا�زوگام 
هوشمند 

فروش و نصب با ضمانت ١٠ ساله 

بلوارمعلم    ٣٨٦٩٢٣٦٦
قاسم آباد   ٣٦٦٤٠٧٢٧ 
الهيه                    ٣٥٢٣٤٦٥٣ 

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

ا�زوگام شرق
لکه گيرى واکس قير

٠٩١٥٣١٠٤٢٢٦
٩٥٢٢٧٠٤٠/ ف

٩٥٢٨٢٦٣٧/ م

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام شرق 

(نقد)  سریع وارزان    (اقساط)
٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧-٣٦٥١٧١٦٢

٩٥٢٥٧٤٣٥/ م

 انواع ا�زوگام شرق 
 به قيمت کارخانه 

نقدى 
١۵% تخفيف 

٠٩١٥٥١٣٦٦٠٩
٣٧٢٦٤٣٠٠
 ٣٥٠٢٢٢٨٨

٩٥٢٠٢٨٩٤/ ب

 ا�زوگام شرق
 با ١٠سال ضمانت نامه کتبی

پخش ایزوگام و قير
اجرا و نصب کلی جزئی

با نازلترین قيمت
بدون تعطيلی،بازدید رایگان 

٠٩١٥٩١٥٢٣٢٨ 

٩٥٠٨٩٢٢٤/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

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
٣٣٦٨٠٠٨٦

٣٧٣٤٦١٤٤ -٠٩١٥٩١٦٩٢٤٦
٩٥٢٦٦٧٤١/ ف

ا�زوگام 
�قيرگون�، آسفالت، لNه گير

پذیرفته می شود.
 ٣٧٥٢٥٥٣٥-٠٩١٥٩١٥٥١٩٦

٩٥٢٧٧٤٨٥/ م

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

٩٥١٩١٧١٤/ ق

نصب ا�زوگام                                    
درجه �? استاندارد

با قيمت کارخانه 
دفتر کارخانه: 

نبش مطهرى شمالی ۵۵  
٣٧٣٣٧٠٨٠

 ٠٩١٥١١٥٩٥٥٥

ا�زوگام 
ب� نظير شرق 

قيرگونی، آسفالت محوطه 
بازدید رایگان 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

٩٥٢٦٣٥٥٨/ ف

ا�زوگام 
دانا بام شرق

با ١٠سال ضمانت نامه کتبی و 
٧سال بيمه نامه ایران

 نصب و لکه گيرى ،بازدید رایگان
 ٠٩٣٨٤٨٩٦٨١٨

٠٩١٥٠٧٨٩٧٦٧ عباسی
٣٧٣١٣٩٧٦

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا�زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

٩٥١٨٠٥٣٠/ پ

٩٥٢٥٧٤٧٩/ م

فروش آسفالت
اجراى پروژه هاى 

زیرسازى و آسفالت 
تراش آسفالت با دستگاه 
wirtgen    w١٠٠٠
٠٩٣٧٩٣٧٣٦٨٩

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٩٥٢١٩٩٦٦/ ف       ٣٧٢٨٥٧٩٥

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، قيرگونی، آسفالت

بازدید و حمل بار رایگان  
 

 
احمدآباد      ٣٨٤٣٢٤٤٣
وکيل آباد      ٣٨٩١٣٥٥٧
پيروزى     ٣٨٢٢٠٤٠٢٠
قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥
چهارراه لشکر     ٣٨٥١٠٧٣٩
١٧شهریور   ٣٣٦٥١٠٩٠
طالب   ٣٢٥٨٥١٨٧
سجاد          ٣٨٤٣٢٤٤٣

٩٥١٦٤٧٨٥/ ب٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٢٣٩٢١٣/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

 ا�زوگام پيروزبام شرق 
 بين بابانظر ٢٠ و ٢٢ 

به قيمت درب کارخانه 
٩٥٣٠١٢٦٩/ م ٠٩١٥٥١٧٦٩٣١

ا�زوگام
آسفالت،محوطه سازى

قيرگونی،لکه گيرى 
نقد      اقساط

 ٠٩١٥٥١٤٢١٦٨
٩٥٢٤٣٤٢٣/ ل٣٧١١٩١٥١

ا�زوگام شرق
 عا�ق سازان

ایزوگام پشم شيشه  اصل
 کلی و جزئی 

با ۵سال بيمه ایران
لکه گيرى پذیرفته می شود 

٣٧٢٨٩٥٩٥
٣٧٢٦٠٥٩٩

فروش زیر فی کارخانه 
٠٩١٥٣٠٨١٤٦١

٩٥٢٧٧٦٢٣/ م

 آسفالت
 محوطه سازى و زیرسازى

قيرگونی و ایزوگام 
لکه گيرى و..پذیرفته ميشود 

عليزاده - نقد و اقساط
٠٩١٥٣١٢٨٨٦٩
٠٩٣٧٧٩٢٤٣٣٣

٩٥٢٨٢٤٣٧/ ق٣٦٢٠٩٤٨٩ 


