
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٣٠

٩٥١٩٢٣٧٧/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

٩٥١٩٣٨٩٥/ د

پرنيان
سالها سابقه درخشان 

نظافت کلی ساختمان
مبل،فرش،دیوار

 ثبت ٢۴٠۵٧ - کارگر درجه ١ 

 ٣٦٠٨٧٠٨٠ معلم  
وکيل آباد   ٣٨٦٧٥٠١٠  
احمدآباد   ٣٨٤٦٣٠٣٤  
کوهسنگی      ٣٨٤٦٣٠٣٧ 

 سجاد             ٣٦٠٥٤٠٠٩ 
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨  
امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦ 
 فرامرز    ٣٦٠٣٨١٥١ 
قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١   

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

٩٥٢٩٢٤٦١/ ط

مبل شو�� 
نظافت کلی

ساختمان.فرش.موکت 
با دستگاه در منزل 

 ٣٨٢١١٠٧٣
 ٣٦٠١١٩٣٩
٣٥٠٩٩١٧٧

 نظافت� تالش
مبل، فرش،پله 

نما و دیوارشویی 
اعزام کارگر 

 ٠٩١٥٥٠١٨٢٠٨
٣٨٩٣٠٣٣٦

٩٥٢٧٤١٣٩/ م٣٨٧٦٨٢٠٣

نماشو��)  در  (متخصص  تانيا 
 نظافت ساختمان، مبل، فرش

پله و پيلوت، اعزام نيرو
٩٥٢٨٣٢٧٩/ م ٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو�د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨جاویدان
٠٩٣٧٧٨٥٦٢٨٨تيمورزاده

(مواد شوینده رایگان)

پارسيان
نظافت کلی ساختمان

پله و پيلوت مبل-فرش
موکت اعزام کارگر

٠٩١٥٠٠٧٧١٧٠
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

٩٥٢٨٦٨١٤/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

٩٥١٧٦١٥١/ ط

نظافت�

باران
خشکشویی مبلمان، فرش ، 
موکت وخوشخواب با دستگاه

 نظافت کلی پله و پيلوت
 اول رضایت  بعد تسویه

( بدون تعطيلی)
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧

قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

٩٥١٩٧٥٥٠/ ط

 نظافت� 

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

ماهان 
ثبت ۴۵٧١٧ (مجرى برتر )

متخصص در کليه امور نظافتی
 با تخفيف ویژه 

مدیریت ٠٩١٠٠٦٠٢١٠٠
هاشميه- وکيل آباد
٣٨٧٩٢٨٥٤

سجاد- کالهدوز- فرامرز 
٣٧٣٤٦٢٨٢

احمدآباد- پيروزى- کوهسنگی 

٣٨٧٩٢٨٥٥
معلم- امامت- قاسم آباد 

٣٦٦٢٠٧١١
٩٥٠٧٥٥٥٦/ م

مروار�د شرق ثبت ٥٩٦٩٨
٢۵ درصد هدیه ، پله ، پيلوت 

کليه امور نظافتی 
٠٩١٥٩٠٧٧٦٢٨

٩٥٢٨٩٣٦٣/ ف

٩٥١٦١٤٠٦/ د

3يمياگستر
نظافت کلی ساختمان
 مبل فرش وموکت

 بادستگاههاى مدرن
اعزام کارگر

احمدآباد،کوهسنگی
٣٨٤٠٤٤٦٠

سناباد،کالهدوز

٣٨٤٤٤٤٩٥
سجاد،فرامرز

٣٧٦٧٨٣٦٨
معلم،وکيل آباد

٣٦٠٦١٢٦٤
٠٩١٥٢٢٤٤٠٠٥
١٠٠%تضمينی وتخصصی

٩٥٢٩٢١٥٨/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
راه پله و پيلوت با لوازم

مجرى کليه امور نظافتی ساختمان 
با حداقل هزینه و تخفيف

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦ مدیریت
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٤٤٢٦٥٦

 ٣٨٦٩٢٥٥٢-٣٥٢٢٦٤٧٤
٩٥١٦٠٠٦٧/ م

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٠٤١٤١٩/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

خدمات پرده گلستان
باز و نصب و شستشو در اسرع وقت 

سفارش همکاران پذیرفته می شود 
٠٩١٥٩٠٣٣٧٨٠-٣٥٢٣٠٥٣١

٩٥٢٦٦٩٣٣/ ف

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليد- تعمير و نصب 
انواع پرده ها� زبرا 

 شيد و عمودى تصویرى
١٧-٣٧١٣٢٨١٦

خدمات پرده سراب

(مبتNر پرده شو�� تخصص�)
(شستشو و اتو انواع پرده 

با دستگاههاى صنعتی
 اتومات) کتيبه،تور،پارچه ا ى

رومن،زبرا،عمودى،فانتزى
 واحد در جه یک، مجهز و 
مطمئن با بيمه مسئوليت
 در خدمت خانواده هاى 

محترم
 سرویس رایگان

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

نصاب سيار و خدمات وشستشو
پرده «تخصص�»  

معين       ٠٩٣٣٨٢٤٣١٣٤
٠٩١٥٤٠٤٢٢٥٦

٩٥٢٧١٣٥٩/ م

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥١٨٣٧٠٢/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

٩٥٢٢١٢٧٩/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

٩٤١٨٩٥٨٣/ ل

پرده افق
�پرده عمود� قيمت توليد

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

3اغذد�وار�،پار3ت
F3 پوش،د�وار پوش

زبرا و کرکره نقد و اقساط
با تضمين قيمت و ضمانت نصب

بازدیدوارسال آلبوم رایگان
باالترین کيفيت

 کمترین وظيفه است
٠٩١٥٤٤٠٥٩٥٨

٩٥١٣٥٦٦٨/ پ

فقط متر� ١٠٠٠تومان 
کاغذدیوارى  آلمانی تمام قيمت ها 

عمده ،ارسال آلبوم رایگان 
٠٩١٥٠٠٦٧١١٣ -٣٢٧٢٢٨٠٩

٩٥٢٥٣٥١٧/ ط

٩٥١٩٩١٩٠/ پ

نتيجه نها�� را از ما بخواهيد
اقساط ٣ تا ١٢ ماهه    

     انواع کاغذ دیوارى    
    پارکت،کفپوش 

   زیبا با کيفيت قيمت عالی    
 ارسال کاال رایگان 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان
تخفيف نقدى ۵تا١٠%

٠٩١٥٤٤٠٣٠٩٥

٩٥١٩٨٩٥٤/ ط

عرضه مستقيم و بدون واسطه

اقساط١٢ماهه
انواع کاغذدیوارى خارجی و ایرانی 

جدیدترین و زیباترین مدل هاى روزدنيا 
قابل شستشوباقيمت عالی  ١٠٠

با اقساط ٣تا١٢ماهه
٣٢٢٨١١٢٩ميرجليلی

٠٩١٥٣٠٤٥٩٣٤

 �پخش 3اغذ د�وار
از مترى ٢٠٠٠ تومان به باال با 

ارائه نصب ٣٧٣١٩٣٠٨
٠٩١٥٩١٧٩٤٩٧

٩٥١٨٧٠١٠/ ف

نما�ندگ� پخش 
 �3اغذ د�وار

از مترى ۶٠٠٠ تومان به باال 
٠٩١٥٠٧٠٧١٨٣-٣٧٦٦٢٨١١

٩٥٣٠٠٠٧٩/ ف

٩٥٢٧٢٧٦٤/ م

3اغذ د�وار� نقش آفر�ن
کف پوش،بلکا، پرده فانتزى

(همراه با نصب تضمينی)
٠٩١٥٩٠٠٠٩٢٦-٣٦٦٣٥٣١٠

�3اغذ د�وار
 کف پوش ،پنل،نقاشی،بلکا،عالیی
٠٩١٥٣١٣٨٠١٨-٣٨٤٤٩١٨٣

٩٥٢٤٧٩١٠/ خ

توجه 
 فروش استثنایی

 کاغذ دیوارى قابل شستشو 
فقط مترى ۶ هزارتومان 

 نصب رایگان
با ضمانت نصب 

٠٩١٥٦٧٩٠٧٣٧
٩٥٠٠٦٦٤٠/ ف

٩٥١٤٥٢١٢/ پ

ا�را ن پوشش
مر3ز فن� و تخصص� اجراو فروش

کاغذدیوارى - بلکا
ابریشم- نقاشی 

مدرن ترین طرح ها با بهترین کيفيت 
بازدید رایگان- قيمت استثنایی  
          حریرى ٠٩١٥٦٤٣٣٦٤٧  

3اغذد�وار� خارج�
رول� ١٥هزارتومان

٠٩١٥١١٥٥٢٨٩-٣٦٢٢٩٠٩٢
٩٥٢٥٦٤٦٦/ م

فروش
 فوق العاده 

کاغذ دیوارى
 کفپوش ،پارکت، پانل

 ٣٨٨٢١٨٦١
٠٩٣٥١٢٥٠٨٨٠

٩٥٠٥٧٤٦٨/ ف

 �3اغذد�وار
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٦٢٢٤٧٢٥٩

٩٥١٩٧٠٦٤/ مصدیق

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

نقد ، اقساط
کاغذ دیوارى ایرانی و خارجی 
کفپوش، پرده، موکت، ارزان

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

٩٥٢٩٣٩٢٠/ پ

د�زا�ن
ارائه دهنده تمامی 

خدمات داخلی ساختمان
چيدمان

بازسازى کامل ساختمان
 MDF کناف، کابينت
کاغذدیوارى ، پارکت 

کفپوش تایل،کامپوزیت و...
٣٨٩٤١٤١٧ مختاریان 

٠٩١٥٤٧٤٧٠٦١

رنگ آميز� و تعو�ض رو�ه مبلمان 
 و سرویس خواب، درب هاى ساختمانی 

 ٠٩١٥٧٠٣١٧٨١کيفيت هنر ماست
٩٥٢٩١٣٨١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٢٠

مبل مجلل تهران
مرکز تعميرات و رنگ آميزى 

فوق تخصصی انواع مبل استيل 
و راحتی

 عضو رسمی درجه یک اتحادیه 
زیرنظر اساتيد تهرانی

 با بيش از نيم قرن سابقه 
درخشان با دوخت ترک وابرهاى 
off%ویژه فشرده و سرد با ٣٠

(ویژه کارمندان و بازنشستگان)
بازدید و حمل رایگان

٣٧٣٢٤٣٢٧
٠٩٣٥٩٣٥١٦٩١

٩٥٢٠٢٨١٢/ ق

مبل ارم تهران 
 �     شعبه مر3ز

مرکز پخش و فروش و

 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از 
نيم قرن تجربه در امر طراحی زیر 
نظر اساتيد تهرانی با استفاده از 
ابرهاى فشرده و دانلوپ با ١٠ 
سال ضمانت تخفيف ویژه براى 

کارمندان و بازنشستگان بازدید 
و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
 ٣٧٣٤١٥٢٧

 ٠٩١٥٥١٨٩٢٠٨
اسالمی

٩٥٠٣٦٨٣١/ ف

3يفيت اتفاق� نيست
تعميرات مبلمان راحتی و استيل 
و غيره پذیرفته ميشود با ضمانت

٠٩٠١٣٧٠٥٤٦٤
٩٥٢٨٠٩٧٧/ ق

٩٥١٨٧٧٩٧/ ق

3اورمبل 
تحویل ٢۴ ساعته

٠٩١٥٣١٧٤٥٧٤ مدیریت تقوایی
٠٩١٥١٢٢٧٩٨٥

٩٥١٨٥٠٤٠/ ق

تعميرات مبل 

پاندا
مرکزتخصصی تعمير انواع مبلمان 

خانگی-ادارى-هتلها 
نجارى، رنگ و تعویض رویه 

کليه تعميرات جزئی در محل 
انجام می شود. 

بازدید رایگان در اسرع وقت
٠٩١٥٩٠٥٤٤٩٧

3اور مبل هنرور
  با تضمين 

 ٣١-٣٧٥٧٧٢٣٠
٩٥٢٧٦٠٦٩/ ف٠٩١٢٥١٦٠٢٧٣

٩٥٠٥٠٣٥٨/ م

3اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

٩٥٢٩٩٢٢٧/ ف

3اور مبل 3ر�م� 
طلق و پارچه بدون پرو  

٠٩١٥٨٨٠٩٦٤٣

تعميرات مبل 
آدانا 

تعمير و تعویض رویه و رنگ 
انواع مبلمان ایرانی و خارجی

 با دوخت ترک و ابرهاى فشرده 
خانگی- ادارى- هتل ها 
تعميرات جزئی در محل 
 ٠٩١٥٨٠٩٠٦٥٤

٩٥٠٨٨٨٧٦/ ف٣٦٠٧٣٨٢٣

مشهد3اور طلقی و پارچه اى
۵سال ضمانت -با ١۵سال 
سابقه ٠٩٣٨٠٩٠٤٤٧٩

٣٨٦٤٢١٠٦-٠٩١٥٣٢٢٩٩٧١
٩٤٢٨٥٧٥٦/ ف

٩٥٢٥٦٩٢٠/ پ

3اور مبل اطمينان
طلق و پارچه - تحویل فورى

٠٩١٥٥١٧٣١٩٥
٣٦٩٠٩٧٠٠

مبل صدرا 
توليد و تعميرات انواع مبلمان راحتی 
سرویس چوب با ١٠ سال سابقه کار 

٠٩١٥٨١٥٠٢٥٢بيواسطه 
٩٥٢٩٨٤٣٦/ م

تعمير تخصص� 
انواع مبلمان 

خانگی- ادارى- هتلها 
تعمير جزئی در محل 
حمل و نقل رایگان 

٠٩١٥٣١٥٧٩٤٥
٠٩١٥٣٠٩٤١٥٤

٩٥٢٩٨٢١٦/ م

٩٥٢١٩٥٢٣/ ف

3اور مبل پرشيا
طلقی پارچه اى 

 ٠٩١٥٣١٢٦٣٣٧
بانو افسرى ٣٨٦٨٠٤٢٠

مبل ماندگار 
 تعمير و تعویض پارچه ى انواع 

مبلها،صندلی باضمانت نامه کتبی 
 ٠٩١٥٥٢٣٧٣٩٨حمل رایگان

٩٥١٨٤٤٦١/ ق

٩٥٢١٩٣٩٠/ ف

3اور مبل ز�با 
طلقی و پارچه ا ى - خانم غفارى 

٣٦٥١٩٦١٧-٠٩٣٥٤٤٣٤٧٩٠

3اور مبل بانو 
پارچه اى و با طلق مرغوب 

٠٩١٥٣٠٧٩٤٧٦  خانم باوفا 
٠٩٣٥٩٨٢٢٨٨٠

٩٥٠٦٧٣٥١/ ف

٩٥٢٨٢٠٣٥/ ف

تعميرات مبل دلدار
استيل و راحتی، حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٦٢٧٢٢   
٠٩٣٦٦١٦٦٤٨١ 

 مبل 3السي? تهران
«�«شعبه مر3ز

 (لطفا پس از همه با ما تماس بگيرید)

تعميرات فوق تخصصی مبل 
زیرنظر اساتيد مجرب حرفه اى 

با ضمانت کتبی 
رنگ آميزى و دوخت ترک 
با ابرهاى ویژه و فشرده 

(تخفيف ویژه کارمندان و بازنشستگان) 
حمل و نقل رایگان

٠٩١٥٥٢٠٠٥٠٧ 
٩٥٢٩٧٢٠٠/ م٣٧٣٣٧٤٤٥

عمارت مبل
سود مناسب- کيفيت باال- جلب رضایت

 تعميرات و تعویض رویه مبلمان
٩٥٢٩٤١٢٢/ م٠٩٣٦٣٠٤١٥٣٥

٩٥١٩٩٥١٣/ ط

تنها شعبه مرکزى تعميرفوق تخصصی
(عضو  خارجی  و  ایرانی  مبلمان  انواع 
درجه یک اتحادیه) فاقد شعبه دیگر، 
از ۵٧ سال تجربه دوخت ترک،  بيش 
OFF ۴٠درصد  و  تهران  ابرسرد 

 ١۵سال ضمانت بازدید
 حمل و نقل رایگان، نقد واقساط

٣٧٣٣٨٣٧٦-٣٧٣٢٧٦٧٨

شر3ت مبل ارم اصل�

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

3ليه تعميرات مبلمان
در منزل با کمترین هزینه

بوستانی ٠٩٣٧٤٣٠٨٣٦١  
٩٥٢٦٧١٢١/ خ٣٧٥٨٠٤٢١

3الف مبل راحت� 
دستی ٣٠٠,٠٠٠ تا ٣۵٠,٠٠٠ 
٠٩١٥٣٠٧٠٠٦٤

٩٥٢٩٩٨٣٢/ ف

مبل خادم
اقساط ویژه بدون سود

چهارراه زرینه اول دریادل
٩٥٢٠٢٨٦٤/ ق٠٥١٣٢٢٢٦٢٠٠

تعميرات تخصص� مبلمان 
راحتی و استيل باسابقه ١٠ساله 

حمل و نقل رایگان
٠٩١٥٥٢٥١٢٨٣

٩٥٢٧١٧٦٢/ ف

پــــــرده

مبل و سازه ها� چوب�

3اغذ د�وار� ،F3 پوش


