
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
١٨

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

3مپرسور 3اتر،تخر�ب بتن
هيلتی ، موتوربرق، دستگاه 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٢٣٦٥٦٤/ ف

اجاره باالبر
باقيمت مناسب

هيلتی،موتوربرق،بتونير
٩٥٢٩٤٧٨٨/ د٠٩١٥٣١٢٨٤١١

٩٥٢٠٢١٣٠/ ب

مصالح مرغوب و ارزان
دیواره گچی- آجر- سيمان- گچ

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

آجر نما 
هلندى- مشهد
 کمترین قيمت 

٠٩١٥٣٠٥٦٩٠٥-٣٥٢٤٤٧٦٣
٩٥٢٤٦٧٧٧/ ف

سينا 3اش� - فروش اقساط�
تا ٢۴ ماه با ٣٠ درصد تخفيف در 

جشنواره تابستانه - نبش قرنی ٢٧  
( داخلی ١١٠) ٣٧٢٤٠٧٠٢

٩٥٠٦٨٤٩٤/ ف

پارسيان قالب شرق
کارخانه توليد قالبهاى 

فلزى بتن در شرق کشور
 دفتر مرکزى : مشهد 

 چهارراه معلم ، دشت بياضی
 ٣٦٠٥٥٨٣٢-٠٥١

٠٩١٥١١٥٤٢٠٢
٩٥٢٢٤٤٣١/ ل

٩٥٢٧٣٠٤٤/ پ

قالب فلز� بتن
و کليه اتصاالت قالب بندى 

خرید ، فروش و اجاره 
عارفی نيا      ٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

ز�رقيمت 3ارخانه 
جزئ� -3ل�
 سيمان مشهد        ٧٨٠٠ - ٧۵٠٠
 گچ سمنان               ٣٠٠٠ - ٢٨٠٠
 گچ صالح سمنان  ٣٨٠٠ -  ٣۵٠٠
 گچ رضا                    ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠

 سيمان سفيد         ٧۵٠٠ - ٧٣٠٠
گچ مشهد                  ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠
 بلوک درجه ١                              ٢٣٠

ماسه                                          ١٢٠٠٠
 گچ رحيمی                ٢٢٠٠  -١٩٠٠
پوکه معدنی                            ۴٣٠٠٠

 ٠٩١٥٦٤٦٢٠٩٠
٠٩١٥٦٤٦٢٠٨٠

٩٥٢٥٣٧٢٢/ ف  ٢-٣٦٥١٧٤٠١

٩٥٢٢٠٥٨١/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

٩٥١٥٥٦١٤/ ف

3ارخانه آجرعدالت
بلوکه ٢٠×١٧- ١۵٠
بلوکه ٢٠×٢٠ -٢٢٠ 

آجر سفال ۶٠     آجرگرى تنی ۵۴ 
ماسه کاميونی تنی- ١٢۵٠٠

ماسه نيسانی- ۴٨
 ماسه ٢ مترى -٧٠ 

سيمان مشهد-٧۵٠٠
گچ سفيد مشهد - ٢۵٠٠
 گچ صالح سمنان- ٣۵٠٠ 

گچ خاکی شرق -٢١۵٠ 
گچ نمونه رضا- ٢۶٠٠

پوکه معدنی -۴١
پودر -١٠٠٠

 ٣٢١٤٧٣٤٥-٣٢١١٠٠٧١
٠٩١٥٣٠٠٥٨٩٨

٩٥٢٣٣٥٠٣/ ف

سيمان مشهد٧٦٠٠هرتعداد
صالح ٣۵٠٠  رضا ٢۶٠٠   شن نيسان ۴۵         
کاميونی١٢٠      ٠٩٣٥٩٤٩٠٤٨٧

٠٩١٥٠٥٧٧٥٤٧

3ل� و جزئ�
سيمان تعاون� 

انواع مصالح با قيمت استثنایی
٠٩١٥٥٠٧٦٣٤٤

٩٥٢٧٧٦٠٦/ م

پو3ه صنعت� و معدن�
و سایر مصالح ساختمانی 

کلی و جزئی
٠٩٣٥٨٨٤٨٤٢٨

٩٥١٩٨٨٧٢/ ف

پو3ه معدن� 
و صنعت�  

٩٥٢٦٢١٥٨/ ف٠٩١٥٢٣٧٣٧٠٧

٩٥١٦٣٠٨٩/ پ

قيمتها واقع� !!! 
مصالح ساختمان� عامل
هيچ شعبه دیگرى نداریم

(به صورت کاميونی)
سيمان مشهد ٧۵۵٠

گچ مروارید٢٧٠٠گچ مشهد ٢٣۵٠
گچ صالح ٣۴٠٠ گچ خراسان٢٢۵٠
گچ خاکی رضا ٢۴۵٠ رحيمی١٨۵٠

پوکه معدنی فاروج ۴٢٠٠٠
ماسه تنگل شورتنی١٣۵٠٠
بلوک سفال٢٠*١٠درجه یک٢٢٠

آجر سفال ۶۵
آجرگرى دستی تنی۵٧٠٠٠

(به صورت جزئی)
سيمان مشهد٧٨٠٠

گچ مروارید٢٧٠٠
گچ صالح سمنان٣٨٠٠

گچ خاکی رضا٢٧٠٠-رحيمی٢٠۵٠
سيمان سفيد٧۵٠٠

ماسه نيسانی۵٠
٠٩١٥٨٧٠٥٠٢٠
٠٩١٥٤٥٠٦٠٢٠

٣٦٩١٠٤٢٣

هبلNس
سيمان - بلوک - گچ - ماسه

زیر فی کارخانه
٩٥٢٨٤٢٣٨/ ف  ٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥٢٦٦٣١٨/ د

پو3ه 
معدن�- صنعت�

با شرایط ویژه
٠٩١٥٢٠٦٩١٣٦

٩٥٢٨٤٢٨١/ ف

١٢٢٠٠٠ �هبلNس رضو
سيمان مشهد - صالح سمنان

گچ رضا - سفيد مشهد
٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

قالب فلز� بتن 
لوله داربست، جک سقفی و سرجک 

٣٦٠٥٧١٧١ 
٩٥٢٩٢٣٨٥/ ب٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٤٦/ ل

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

سنگ 3ار� - اجرا� نما 
 سنگ رمی و ساده و غيره 

با اکيپ مجرب
٩٥٣٠٠٨٦٩/ م٠٩١٥٩٠٤٦٦٨٩ 

٩٥١٩٨٧٤٠/ خ

نما3امپوز�ت
داربست رایگان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

٩٥٠٧١٦٨٤/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

 گرانيت پاشش�
 بی رقيب تنوع رنگ و بافت (نماى 
خارجی و داخلی ) با ضمانت ١٠ ساله 

٩٥٢٩٨٨٢٤/ م ٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٢٢٠٠٣٩/ ل

نما3امپوز�ت
عامليت فروش 

و اجراى ورق
 کامپوزیت ساتل

٠٩١٥٥٥٨٥٠٥٣
٩٥٢٠٢٨١٥/ ف

٩٥٢٤٦٩٣٠/ م

3امپوز�ت
فروش واجرا
هخامنش

٠٩١٥٥٦١٨٧٨٣
٠٩١٥٣٠٢٣٦٨٩

٣٨٧٩٣٤٦٦

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣

�قرنيز فلز  

٠٩١٥٥٠٠٤٧٦٩
٩٥٢٢٤٤٨٩/ ق

3امپوز�ت 
شماره ثبت ٣۶١۴٧ 

نقد اقساط 
مرکز تخصصی نما 

بيش  از ٣٠٠,٠٠٠ متر رزومه 
نماینده و عامل فروش برندهاى معتبر

 بازدید ،مشاوره، طراحی 
محاسبه و بيمه رایگان

٣٦٠٨٠٣٠٨
٠٩١٥٣٧٥٧١٠٥

٩٥٢٥٩٩٦٩/ ق

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

 گرانوليت 
 گرانول، کنيتکس، سيمان کارى 

کيفيت باال، قيمت مناسب 
٩٥٢٥٢٢٩٨/ م٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥ 

٩٥٢٧١٣٣٩/ پ

مهندس� طلوع شرق

نماها� 3امپوز�ت
طراحی و اجرا (نورپردازى)
 با اکيپ مجرب 

مشاوره - طراحی 
داربست رایگان 
با اقساط بلند مدت
٠٩١٥١١١٧٢٠٨
٠٩١٥٣١٧٨٩١٤

شر3ت مشاهير 
نماسازان د�با 
طراحی، نظارت و اجراى 

ساختمان هاى فوق لوکس مجرى 
نماهاى کامپوزیت، گرانوليت، رومی، 
سيمانکارى، آجر نما، سنگ، شيشه، 
چوب پالست و کليه نماهاى داخلی و 

خارجی ساختمان پيمانکارى از پی تا بام
٩٥١٨٦٢٨٠/ ف٠٩١٥١١٧٥٠١٠

آلNواستون و آلNووست
اپال سازه نماینده رسمی 

ورق هاى کامپوزیت در 
خراسان قيمت مناسب 

شرایط ایده آل طراحی رایگان
 ١۵ سال گارانتی

٠٥١٣٧٦٠٣٨٦٠
٠٩١٥٣٢٣٠٦٧٤

٩٥١٩٦٤٧٦/ ب

٩٥٢٦٥٧٤٤/ م

نما� 3امپوز�ت 
مهندس� پو�ا

طراحی ،مشاوره بيمه و داربست 
رایگان با مجوز رسمی فعاليت

 اقساط ۶ تا ١٨ ماهه
  ٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢  

  ٣٢٢٥٥٦٧١    

اجرا� نما گرانوليت
با رو3ش نانو 

کنيتکس و انواع پوشش هاى
رنگ نما - ضدآب و نانو کردن 

نماى ساختمان
کرمانی ٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٠٩٣٠٥١١٠١٠٣            

٩٥٢١٦٤٠٧/ پ

 نما 3امپوز�ت

 نمایندگی فروش 
و اجراى ورق هاى کامپوزیت

 و متال برد 

 SATEL ساتل
در خراسان 

 ٣٦١٤٦١٥٣-٠٩١٥١٥٦٤٢٥١
٩٥٢٠٢٨١١/ ف

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

خرده 3ار� ها-بنا�� (تضمين�) 
گچ کارى، نقاشی، تخریب، رفع نم 

موزائيک، کاشی و غيره 
٠٩١٥٠٤٩٤٣٥٥

٩٥٢٧١٣٦٣/ م

3انال ساز� عدل
کانال کولر، هود، هواکش، دریچه و... 

قيمت مناسب ٠٩١٥٠٧٧١٤٠٨
٩٥٢٦٣٨٩٥/ ق٠٩٣٦٢٣١١٣٠٨

٩٥١٩١٩٦٨/ ق

 3انال ساز� نسيم بهار
 سازنده انواع کانالهاى کولر
هواساز،قرنيز،دریچه کولر

٠٩١٥٥١٠١٩٣١ 

اجراى انواع کانال کولر و هواساز  
قرنيز، هودهاى صنعتی و دریچه، 

روبروى حرعاملی ۵۵
٣٧٢٥٩٠١٨-٠٩١٥٥١٣٣١٢٤

٩٥٢٣٩٦٧٤/ ف

٩٥١٨٢١٩٨/ پ

امدادآسانسور
(خدمات٢٤ساعته)  
٠٩١٥١١١٨٩٩٣

٠٩١٥٠٠١٨٩٩٣

توس هيدرولي?
 مينی آسانسور ،نفر بر، کاالبر 

بيمه و دوسا ل ضمانت 
٣٦٥١١٢٧٥-٠٩١٥٥٠٦٢٤١٢

٩٥١٧٨٨٩٨/ ط

خدمات تخصص� آسانبر 
ساخت و تعمير انواع باالبرهاى کششی 
و هيدروليکی ٠٩١٥٧٠٦٤٧٤٣
٣٦٦٦١٦٦١-٠٩١٥٣١٠٤٧٤٣

٩٥١٩٢٤٣٩/ ق

آرمان آسانبر
 (چيتا سرو�س) 

 خدمات ٢۴ساعته 
سرویس و نگهدارى آسانسور

با بازدید رایگان در کمتر از ٢ ساعت
 تخفيف ویژه + سرویس دوره اى 

رایگان روغن
٠٩١٥٣٢٤٨٤٤٢ 

٩٥٣٠١٣٨٣/ ب

٩٥١٩٥٧٥٨/ پ

شر3ت مهندس� سداد

٣٨٠٠١ 
واحد امداد آسانسور 

(تلفن۵رقمی)

 (شبانه روزى)
٠٩١٠٥١٣٨٠٠١

آسانسور3او�ان
مشاوره و بازدید رایگان

نصب ، فروش و سرویس
٣٨٦٥١٩١٥-٠٩١٥٣٠٣٤٠٩٠

٩٥٢٤٣٦٧٧/ پ

باالبرصنعت� وليعصر
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
٠٩١٥٥٢٢٤٢٥٧-٣٦٦٧٥٨٨٨

٩٥١٨٢٧٣٦/ ق

امداد آسانسور
 سورنا 

سرویس و نگهدارى،تعميرات، 
بازسازى، اجراى آسانسور، 
ایمن سازى آسانسورهاى 

کارکرده(خدمات٢۴ ساعته)
٠٩١٥٨٠٥٤٢٣٠
٠٩٣٦٤٤٣٩٣٧٩

٩٥٢٤٦١٣٧/ م

آسانسور و پله برق� 
نوژان 

مشاوره، فروش، نصب و اجرا 
سرویس انواع آسانسورهاى 

کششی و هيدروليک 
و همچنين انواع پله برقی 

١٢-٣٨٨٣٩٠١١
٩٥٢٦٣٨٣٦/ ف٠٩١٥٧٦٥٦٠١٠

٩٥٢١١١٧٢/ پ

شر3ت آسانسور آسNو
اجراى آسانسور در ساختمان هاى 

قدیمی زیر نظر مهندسين 
مجرب عمران و مکانيک

 سرویس ،نگهدارى
 بازسازى کامل آسانسور

 ٠٩١٥٨١٥٨٢٨٥
٩-٣٨٧٦٣٣٣٧

باالبرونفربر
کششی وسيم بکسلی 

هيدروليک
٠٩١٥٣١٤٥٢٤٥

٩٥٣٠١٢٦٠/ پ

آسانبر حمل 3اال و غذا
  ساخت و تعميرات

٠٩١٥٣٠٨٧٥٢٦
٩٥٠٢٤٣٣٢/ ق٠٩١٥٠٠٣٣٨٩١

٩٥٢٩٨٠٦٠/ پ

باالبر-3االبر-ماشين بر
BiC - ٢٠سال تجربه- با ٣سال 

ضمانت- توليد ،اجرا ،خدمات
٤٩-٠٩١٥٠٠٦٣١٤٨

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤

٩٥١٨٢٢٥٨/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب

 ٣٧٦٢٦٠٣٨
٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

٩٥٢٥١٩٠٩/ م

� تابا تNنولوژ
 مرکزپخش فروش بانصب رایگان 

آیفون چينی،ایرانی،کره اى
وتعميرات فوق تخصصی درمحل 

باضمانت کتبی و١٠سال خدمات پس 
از فروش تمام نقاط شهر بدون تعطيلی 

وهزینه راه   ٠٩٠١١٨٢٥٧٣٨
٣٨٥٥٩٦٠٩-٣٦٥٧٨٦٨٩ 
٣٨٨٤٨٦٤٦-٣٨٦٨٤٢٢٣

فارسيان
مرکز آیفون تصویرى 

( درب بازکن)
 کوماکس اصل کره 

ضمانت ۴٠ ماهه 
تابا، تک نما، آلدو و غيره 

انواع درب بازکن هاى فول دیجيتال

خيابان خاکی، داخل خراسانی ۵
٠٩١٥١١٣١١٣١

٩٥٢٩٤١١٦/ د٣٢٢١٤٥٨٦

 �آ�فون تصو�ر
به قيمت کارخانه نقد و اقساط

٩٥٢٩١٤٢٨/ ر٣٢٢٤٤٠٠٠

٩٥١٩٦٥٧٧/ ق

حق بامشتر� است
ثامن آ�فون

فروش و تعميرات فوق تخصصی 
در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

با کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧٠٩٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

٩٥٢٤٣١٤٦/ ف

گروه مهندس� ا�من صنعت 
 اعالم و اطفاء حریق  ، دوربين 

مداربسته، آنتن مرکزى، دزدگير
٠٩١٥٩٣١٢٨٣٧-٣٧١٣٣٥١٩

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٢٣١٦٦٤/ ل

٩٥١٩٦١٥٠/ خ

مهندس� برق ساختمان
(�(فور

سيم کشی کامل،تعميرات،نورپردازى
هتل ها وادارات،مدارس 

٠٩١٥٥٠١٩٢٩٥

خدمات 
برق و آ�فون

نورپردازى، رفع اتصالی، 
تعميرات ساختمانی
 خطوط تلفن، آنتن
٣٦٠٦٢٢٤١

٠٩١٥٥٠٠٧٧٠١
٩٥٢٨٤٥٤٢/ ف

٩٥٢٤٩٢٣١/ ف

برق
رفع اتصالی ، تک فاز 

سه فاز ، دوربين 
ایمانی     ٠٩١٥٠٠٢٨٢٩٥

٩٥٠٦٩٧٢٩/ ف

خدمات برق - نصب و تعميرات
تخصصی آیفون تلفن کولر  

LED نورپردازى وتابلو
٣٦٦٢٤١٨٨-٠٩١٥٠٠٨٧٦٣٠ 

٩٥١٨١٥٢٤/ ق

 بابابرق�
 رفع اتصالی،برق،تلفن

نصب لوستر وسنسور بدون تعطيلی
٠٩٣٠١٠٩٠٦٤٨

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

�نماســاز

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

برق ساختمان

اعالم و اطفاء حر�ق
تهو�ه مطبوع

آ�فــون

مصالح ساختمان�
(3اش� و سرامي?)

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)

٩٥٢٩٧٩٨١/ ف


