
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
١٠

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٢٣٩٢١٣/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

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 شرق
بازد�د را�گان

کلی و لکه گيرى
(بدون تعطيلی)

٠٩١٥٢٢١٦٦٨٥
٣٧٢٥٣٠٩٢

٩٥٢٢٣١٥٩/ د

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

ا�زوگام
 شرق 

کلی و جزئی  
 بازدید رایگان 

٠٩١٥٤٠٨٥٢٥٨
٣٧٥٧٤٧٩٤

٩٥٢٧٩٥٠٢/ ف

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

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٩٥٢١٩٩٦٦/ ف       ٣٧٢٨٥٧٩٥

ا�زوگام
آسفالت،محوطه سازى

قيرگونی،لکه گيرى 
نقد      اقساط

 ٠٩١٥٥١٤٢١٦٨
٩٥٢٤٣٤٢٣/ ل٣٧١١٩١٥١

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥١٩٠٦٢١/ ب

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

ا�زوگام شرق
 اصل� 

قيمت ارزان ،بازدید رایگان
 ده سال ضمانت کتبی

 لکه گيرى  
 ٠٩١٥١٢٣٣٦٦٤
 ٠٩١٥٢٠١٤٦٤٤

٩٥٢٢٣٧٩٢/ ف٣٨٦٩٠١٦٠

٩٥٢٥٧٧٢٤/ پ

ا�زوگام
آسفالت ،لکه گيرى، قيمت مناسب 

حسينی ٠٩١٥٥٧٥٤٢٨٧
٣٦٧٧٧٧٤٩

٩٥٢٥٧٤٣٥/ م

 انواع ا�زوگام شرق 
 به قيمت کارخانه 

نقدى 
١۵% تخفيف 

٠٩١٥٥١٣٦٦٠٩
٣٧٢٦٤٣٠٠
 ٣٥٠٢٢٢٨٨

٩٥٢٤٧٦٩٢/ م

ا�زوگام 
هوشمند 

فروش و نصب با ضمانت ١٠ ساله 

بلوارمعلم    ٣٨٦٩٢٣٦٦
قاسم آباد   ٣٦٦٤٠٧٢٧ 
الهيه                    ٣٥٢٣٤٦٥٣ 

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

ا�زوگام 
�قيرگون�، آسفالت، لMه گير

پذیرفته می شود.
 ٣٧٥٢٥٥٣٥-٠٩١٥٩١٥٥١٩٦

٩٥٢٧٧٤٨٥/ م

 ا�زوگام شرق 
 قيرگونی و آسفالت 

با قيمت مناسب
٠٩١٥٤١٦٧٨٢١ 
٣٧٥٧٣٠٨٨

٩٥٢٣٠٧٤٨/ م

٩٥٢٨٢٦٣٧/ م

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام شرق 

(نقد)  سریع وارزان    (اقساط)
٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧-٣٦٥١٧١٦٢

آسفالت 
�محوطه،ز�رساز

٠٩١٥٢٠٠٤٣٥٩
٩٥٢٥٣٤٩٢/ پ

٩٥٢٧١٣٦٩/ م

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی و واکس 

٠٩١٥٧٣٨٩٦٠٤
٠٩٣٣٧٢٠٧٣٥٦

٣٢١٥١٧٦٨

٩٥٢٨٢٥٩٥/ خ

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٢٥٧٤٧٩/ م

فروش آسفالت
اجراى پروژه هاى 

زیرسازى و آسفالت 
تراش آسفالت با دستگاه 
wirtgen    w١٠٠٠
٠٩٣٧٩٣٧٣٦٨٩

ژئو ممبران
عایق استخر

٩٥٢٨٧٧٤٠/ ج٠٩١٥٣٦٣٧٩١٧

آسفالت 
ز�رساز� محوطه

ایزوگام شرق ۶٧٣۶
٠٩١٥٣٠٥٦٧٧٩
٣٦٥٨٤١٧١

٩٥٢٤٣٦٢٠/ م

 آسفالت خراسان
 اجراى زیرسازى 

ومحوطه
باالترین کيفيت،پایين ترین قيمت

مدیریت کارگر
٠٩١٥٣٠٣٩٢٩٩ 

٩٥٢٩٠٢٧٧/ ق٣٦٢٠٥٩٣٧

٩٥٢٠١٥٦٨/ ف

 �لMه گير� خرده 3ار
در اسرع وقت- کيفيت باال  

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٠٥٥١٦١ یزدیان

شر3ت توسعه عمران
اجراى آسفالت محوطه و زیر سازى

٣٦٥١٠٥٧٩-٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٢٨٢٦٣٦/ م

ا�زوگام 
شرق

قيرگونی- کلی و جزئی 
 با ١٠ سال ضمانت

 و تخفيف ویژه
٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق٣٧٥٣٤٠٩٥

ا�زوگام شرق
لکه گيرى ، کلی ، جزئی با قيمت ارزان 
٠٩١٥٣٠٥٨٣٠٧-٣٧٥٣٠٠٣٩

٩٥١٨٢٠٠٧/ ف

٩٥٠٨٩٢٢٤/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

ا�زوگام حسن زاده 
لکه گيرى واکس ، قير آسفالت 

٠٩٣٧٣١٧٧٧٢٠
٩٥٢٩٢٢٨٨/ ف٠٩١٥٩٧٦٠١٣٤

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

ا�زوگام شرق
لکه گيرى،قيرگونی،آسفالت 

بازدید و حمل بار رایگان 
احمدآباد          ٣٨٤٣٢٤٤٣  

وکيل آباد        ٣٨٩١٣٥٥٧  
 پيروزى            ٣٨٢٢٠٤٠٢
 قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥ 
 چهارراه لشگر    ٣٨٥١٠٧٣٩                           
١٧شهریور       ٣٣٦٥١٠٩٠  
 طالب                 ٣٢٥٨٥١٨٧

سجاد                 ٣٨٤٣٢٤٤٣    
٩٥١٣١٤٢٢/ خ ٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

٩٥٢٤٣٩٢١/ پ

بدون خراب�
استخر پشت بام سرویس بهداشتی با 
عایق نانو زایکوسيل و ١٠سال ضمانت
٠٩١٥٣٢٣١٤٣٧-٣٧١٢١٠٣٨

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 
 شماره ثبت ٣٣٧٢٧

زیر سازى محوطه 
و کارخانجات و ادارات 

قيرگونی و ایزوگام
 ٠٩١٥٣١٠٤٠٢٨
٠٩٣٨١٣٥٥٧١٧

٩٥٢٧٢٦٢٢/ ب

ا�زوگام شرق
 وانواع ا�زوگام ها

کلی - جزئی 
با قيمت کارخانه 

قيرگونی، آسفالت ، محوطه سازى، 
لکه گيرى پذیرفته ميشود

٠٩١٥٦٢٠٠٢٩١
٠٩١٥٣٢٠٠٢٩١

٩٥٢٠٢٧٧٤/ ق

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

ا�زوگام شرق
٣٣٦٨٠٠٨٦

٣٧٣٤٦١٤٤ -٠٩١٥٩١٦٩٢٤٦
٩٥٢٦٦٧٤١/ ف

ا�زوگام
لکه گيرى جزئی و کلی با ضمانت

عضو رسمی اتحادیه
پيروزى              ٣٨٧٦٦١١٢
سيدى               ٣٣٨٥٩٨٧٦
ابوذر                 ٣٣٨١٦٣٠٠

یوسفيان     ٠٩١٥٥١١٥٣٨٨
٩٥١٩٠٧٥٦/ ق

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

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

ا�زوگام شرق
عضورسم� اتحاد�ه
لكه گيرى با ضمانت ١٠ ساله 
با تایيد مهندس ناظر محمدى

سجاد ٣٧٦٥٣٨٦٧    
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٥٠

عدل خمينی٣٨٥١٧٢٣١ 

وكيل آباد٣٨٨٣٤٠٤٢

پيروزى٣٨٧٦٢٤٣٢ 

٠٩١٥٣١٤٨٦٠٤
٩٥٢٨٩١٠٥/ ل

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شMيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

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

 ا�زوگام شرق 
 نقدى ٩% تخفيف

 ١٠ سال ضمانت - بازدید رایگان
٩٥٠٣٣٤٥٩/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

آسفالت محوطه 
ایزوگام و قيرگونی نقد و 

اقساط ١٠ ماهه    ٣٦٦٥٩٣٢١ 
٩٥٢٠٢٨٧٦/ ف ٠٩١٥٣٠٢٧٢٣١

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

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

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

 ٠٩١٥٦٤٦٠٦١٢ 
٩٥١٩٩٠٢٠/ قشریفی

٩٥٠٧٠٥٩٣/ ف

٩٥٢٧١٤٦٢/ ب

٩٥٢٦٤٧٣٩/ ف

٩٥٢٦٠١٨٠/ ف


