
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
١١

شر3ت 
آسفالت سيد 

زیرسازى محوطه 
قيرگونی - ایزوگام

 مجوز ۴۵٢١١٢
 ٠٩١٥٧٣٤٠٠٣٤

٣٦٦٥٨٥٥٧ موسوى
٩٥١٦٠٦١٠/ پ

٩٥١٩١٧١٤/ ق

نصب ا�زوگام                                    
درجه �< استاندارد

با قيمت کارخانه 
دفتر کارخانه: 

نبش مطهرى شمالی ۵۵  
٣٧٣٣٧٠٨٠

 ٠٩١٥١١٥٩٥٥٥

٩٥٣٠١٦١٥/ د

ا�زوگام شرق
آسفالت

زیر سازى محوطه
قيرگونی-ایزوگام

٠٩١٥٥٠٦٥١٦٨
٠٩١٥٧١٥٥١٦٨

٣٨٩٠٧٥٧٣

٩٥١٨٤٦٤٢/ خ

�وسB پورگل
مجرى و طراح دکوراسيون داخلی

MDF وهایگالس ٠٩١٥٤٤٩١٦٦٠
٠٩٣٩٢٣٨٦٣٤٣

٩٥٠٨٥٠٣٤/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

٩٥١٢٠٩٦٧/ ف

خر�دار 3ابينت
مستعمل، فلز، MDF فقط نقد

٠٩١٥٤٧٥٠٦٥٢
٠٩٣٩٢٩٤١٣٩١  

٩٥٢٨٣١٤٣/ پ

MDFآراست 
طراحی و اجراى دکوراسيون داخلی 

تجارى،مسکونی،ادارى
 پارتيشن ،پنل 

کابينت MDF-٣۶٠٠٠٠ تومان 
مالمينه ٢٨٠٠٠٠ تومان 

هایگالس ایرانی ۵٢٠٠٠٠ تومان 
هایگالس ترک ۵٩٠٠٠٠ تومان

٠٩١٥٤١٧٨٦٦١

صنا�ع چوب� پارسيان 

اقساط بدون سود
 ویژه کارمندان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان  

کابينت ٢٨٠ تومان دکور  
فروشگاهی و ادارى ۶٠ تومان 

مجهز به دستگاه برش و نوار
 مجرى پروژه هاى عظيم 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٩٨٦٣٠٢٣٤

٩٥١٦٩٣٥٤/ ف

 �ارزان- فور
 MDF تعميرات تخصص� 

و خرده کارى
٩٥٢٥٩٤٧٦/ م٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

شر3ت زر�ن صنعت 
طراحی و اجراى دکوراسيون

داخلی تجارى ، ادارى
مسکونی کابينت، کمد دیوارى

پارتيشن پارکت،  پنل
 وکيوم ، MDF ، هاى گالس 

 چهارراه آزاد شهر، معلم۴ 
٣٦٠٢١٧١٥

٩٥١٨٠١٣٦/ ط

 ٢٨٠ MDF 3ابينت
مالمينه ٢٣٠
٩٥٢٠٩٠٣٣/ ف٠٩١٥٨٢٦٢٥٢٨

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

سفارش و  تعميرات  قبول 
 سازه ها�MDF، چوب  
پنل،رگالژ ، جاسازى و...

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

ها�گالس از 
٤٥٠٠٠٠ �متر

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

مژده مژده گلبهار
�توليدات فلز� و چوب� انتظار

 بورس کابينت هاى پيش ساخته 
mdf و مالمينه کليه لوازم ادارى 
دفترى و خانگی شعبه ١:ميدان 

امام حسين نرسيده به چراغچی ١  
٣٧٣٤٦٢٢١

  شعبه٢ :گلبهار نبش جمهورى ١٧
 طبقه فوقانی مجتمع یاس 

٩٥٢٩٦١٠٨/ ق٠٩١٥١١٠٩٦٤١

قيمت با شما 
نصب و اجرا باما 
کمددیوارى- کابينت- درب

 دیزاین داخلی- ادارى 
در اسرع وقت

ناصرى ٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٢
٩٥٣٠١٦٥٢/ م٣٧٢٤٧٥٨٤

 خرده 
�3ار

 درب -کابينت-جارختخوابی
 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

 جنس از شما   3ار از ما 
 کابينت، دکور، اشکاف

 جنس مصرفی مترمربع ٢٢هزار
٠٩٣٥٨٤٣٦٣٣٨ 

٩٥٣٠٠٢٥٧/ م

3ابينت و 3مد د�وار� و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

MDF تعميرات
� وخرده 3ار

٩٥٢٨٩٥٣٠/ ف٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨

MDF ، 3ابينت
دکور مغازه ،تحویل فورى

 کابينت ٢٨٠           دکور ۶۴
٠٩١٥١٠٠٣٦٢٦

٩٥٢٩٢٨٩٧/ ف

3مد د�وار� ١ روزه
سریع و ارزان کابينت از ٢٧٠ 

دکوراسيون خاص
٩٥٢٩٨٢٨٠/ ق٠٩١٥١٢٣٠٨٥٠

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٢٩٧٠٤٨/ ف

تMنوت<
اجراى تمام سازه هاى چوبی 

کابينت با مدرن ترین طرح هاى روز 
(کالسيک ،هایگلس، وکيوم ) 

دکور- انواع کمد و اشکاف هاى ریلی
ميز LCD -تخت هاى تاشو 
سرویس عروس و نوزاد  

٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦
٩٥٢٨٩٠٣٩/ پ٠٩١٥٦٩١٦٥٠٦

�3مد د�وار
فقط مترى ۵٠/٠٠٠ ، تسویه بعد 

از اجرا ، تحویل ۴٨ ساعته
٠٩٣٣٦١٥٧٥٦٥

٩٥٣٠٠٧٤٥/ ل

٩٥١٩٥٣١٠/ ف

3ابينت مالمينه ٢٦٠
اشکاف مالمينه ۵۵ تبدیل فلز به

 MDF کابينت فلز و هایگلس ٣٠٠
٠٩١٥٨٩٢٧١٣٠

طراح� وخدمات 
حرفه ا� 3ابينت

دکور، کمد باطرحهاى برجسته 
هایگلس، MDF، وکيوم، مالمين 

با ارائه کاتالوگ ونمونه کار 
اجراشده وجدیدترین سبک 

دکوراسيون
٠٩١٥٩١٦٨٠٩٦
٠٩١٥٠٠٤٤١١٧

٩٥٣٠٢٣٣٢/ ق

٩٥٢٥٤٦١٧/ پ

٣٧٠ MDF 3ابينت تمام
کابينت تمام مالمينه   ٣٢٠  
تعميرات پذیرفته می شود 

٠٩١٥٢٠٣٠٨٦٠

 MDF 3ابينت تمام
با یراق لوکس و آرام بند 

مترى ٣٢٠تومان با صفحه فابریک 
٩٥٢٢٥٧٩٦/ ق  ٠٩١٥٨٩٣٣٨٤٣

تعو�ض و تعمير انواع 
سازه ها� چوب�

ریگالژ درب هاى کمدى و کابينت، 
ترميم و تعویض آبخوردگی 

کابينت، و ... در کمترین زمان و 
مناسب ترین قيمت در منزل

داورى ٠٩٣٣٠٧١٧٧٨٧
٩٥٣٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

 �آرمين 3ابين،3مد د�وار
مترى۶٨٠٠٠،بازدید رایگان

٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٩٥٢٣٩١٦٥/ ف٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

د3وراسيون ز�با 
کابينت ،کمد دیوارى 

 نصب یک روزه -همراه با طراحی 
٩٥٢٣٣٥٤١/ ط٠٩١٥٣١٦٦٤٥٣

�3اال� چوب خورشيد
نماینده شرکت هایگالس سيتک،توزیع
mdf ومالمينه ٠٩١٥٩٠٠٥٦٢٥

٩٥٢٧٢٧٥١/ خ٠٩١٢٣١٣٨٨٥٠

 �3ابينت ،3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٤٧/ ق

٩٥٢٤٦٩٦٢/ ف

3مد د�وار� متر� ٥٠ تومان
کابينت، درب، تعميرات 

و خرده کارى
٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

 تخت تاشو
اکبرى ٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق

٩٥٢٣٤٩٣٣/ پ

3ابينت و3مد
اقساط بلند مدت 

مالمينه ٣٢٠/٠٠٠      
 ٣۶٠/٠٠٠MDFمالمينه

 ۴٠٠/٠٠٠ MDF 
کمددیوارى ٠٠٠/٧۵

٠٩١٥٨٩٦٠٨٩٠

ساخت انواع 
3ابينت ها� آشپزخانه
کمد دیوارى، ميز LCD و ... با 

بهترین کيفيت و نازلترین قيمت
اگر ظرافت و تميزى در کار و 

قيمت براى شما مهم است با ما 
تماس بگيرید

داورى ٠٩٣٣٠٧١٧٧٨٧
٩٥٣٠١٠٢٨/ م

٩٥١٤٥١٩٢/ ق

صنا�ع �MDFگانه 
 ساخت کابينت و اشکاف تبدیل فلزبه
mdfتوافقی ارزان،نقد،اقساط توافق 

٠٩٣٨٩٠١٥٢٥١بامشترى

٩٥٠٩٣٣٩٨/ ق

3مدد�وار� متر�٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

گروه توليد� پارسيان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان
 دکور مغازه ۶٠ تومان
کابينت ٢٨٠ تومان 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
مجهز به دستگاه هاى پيشرفته 

٠٩١٥٩٢٩١٢٥١
٩٥٢٥٧٣٦٩/ ف

3ابينت ها�گلس 
ترک ACT مترى ۵٠٠ 

تمام MDF درجه ١ 
مترى ٣٨٠ 

اشکاف مالمينه مترى ۶٠ 
٠٩١٥٩٢١٢٥٢٧

٩٥٢٩٠٧٥٥/ م

٩٥٢٥٩٤٩٢/ پ

3ابينت نقد و اقساط
3يفيت عال� 

٣٩٠/٠٠٠ MDF تمام
 ٣۵٠/٠٠٠ MDF مالمينه 

تمام مالمينه ٠٠٠/٣١۵ 
کمددیوارى ٠٠٠/٧۵

٠٩١٥١٥٨٧٥٧٩

MDF شاهزاده
طراحی و اجرا کابينت، کمد 

ميز TV، سرویس خواب 
 MDF کابينت تمام
٣٧٠,٠٠٠ تومان 

هایگالس ۴۶٠,٠٠٠ تومان 
اشکاف با نصب ١٠٠,٠٠٠تومان

نقد و اقساط  
٠٩١٥٩٧٦٦٣٧٩

٩٥٢٦٣١٩٦/ ق

 �صنا�ع چوب ناصر
    درب کابينت اشکاف 
٠٩١٥٥٢٤٩٩٠٦

٩٥٢٨٣٠٤٠/ ف٠٩٠٣٠٨٣٦٣٧٨

٩٥١٨٠١٩٩/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

MDF چوب� و �3ليه 3ارها
و دکوراسيون چوبی پذیرفته می شود 

٠٩٣٥٤٩٢٧٣١٦
٠٩١٥٩١٨٣١٨٢

٩٥٢٩٩٩٧٢/ ط

٩٥٢٧٧٦٢٦/ م

نوژن 3السي< 
طراح و مجرى انواع کابينت 

(مدرن- کابينت) 
کمد دیوارى

 ليست قيمت ها  و نمونه کارها 
 nojencabin.com  در سایت

٠٩١٥٩٠٢٥٥٨٠
٣٧٣٤٤٠٢٤  مشمول

٩٥١٤٧٧٣٢/ ط

خر�د3ابينت
 دست دوم و پرت ام.د�.اف

MDF فلزو
عظيمی٠٩١٥٣١١٦٢٤٣

٩٥٢٩٧٥٢١/ د

MDF 3ابينت تمام
مترى٣٠٠هزار، طراحی ومشاوره رایگان

٠٩١٥٦٩٥٠٠٤١
٠٩٣٩٨٩٠٤٢٣٤

 3ابينت شارع� 
٣۴٠ MDF ،٢۶۵ مالمينه 

کمددیوارى مترى ۴٠ با چک و
 ٠٩١٥٢٣٧٣٨٠١ بدون چک

٩٥٢٦٢٤٥١/ م

�3انMس 3انتينر آزاد
سازنده انواع کانکسهاى ویالیی 

مسکونی ، ادارى و غيره 
٩٥١٨٣١١٤/ ب٠٩١٥٢٥٠٠٠١٩ 

3انMس 3انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٩٥٢٠٠٩٨٣/ پ
٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

آر�ا 3انMس
انواع کانکس و اجراى سقف

٠٩١٥٢١٥٢١٥٦
٣٦٥٧٢٠٥٧-٠٩١٥١٠٠٠١٨٠

٩٥٢١٨٦٩٤/ ق

ساب چهار فصل 
سنگ، موزائيک، پله و بتن 

 ٠٩١٠٥١١١٧٠٠
٠٩١٥٧٠١٨٠٤٤

٩٥٢٩٧٤٧٩/ ط

سنگ ساب� امين
ساب انواع سنگ، شستشوى نما بدون 
نانو تکنولوژى  با  همراه  داربست، 

٠٩١٥٩٠٠٩١٦٥
٩٥٢٨٧٥٤٤/ ق

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣
٩٥٢٠٩٩٣١/ ف٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣

 Bمنص
ساب انواع سنگ، موزائيک 

 پله ، نما و بتن   ٣٧٣٣٤١٧٢
٩٥٢٩٦٦٤٩/ ف٠٩١٥٩٧٥٠٠٨٣

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

پارسا 
نماشو�� و سنگ ساب�
بدون داربست سند پالست 

اجراى پيچ و  رولپالک 
ساب انواع سنگ و موزائيک 

٣٦٠٤٥٦٣٦
٠٩١٥١٨٠٤١٦٦

٩٥٢٦٨٥٢٧/ ف

٩٥١٦٥٤٦٨/ ف

سنگ ساب�
 مشهدالرضا

قيمت توافقی
٠٩١٥٤٠٦٠٦٧٩

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

سنگ ساب� نمونه 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

٩٥٢٦٩٠٩٨/ ق

اطمينان
 ساب انواع سنگ،موزائيک،پله،بتن
 نمونه کار رایگان شهروشهرستان

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

٩٥١٩٩٠٧٩/ ف

نماشو�� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 

٠٩٣٠٤٥٩٣٠٣٧
٣٢٦٠٥٢٨٢

٩٥٢٩٨٤٨٩/ ط

سنگ ساب� ب� نظير
ساب سنگ، موزائيک، بتن،نما

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

ساب بهار
ساب سنگ،موزائيك، پله،نما بتن
٠٩١٥١٠٩٤٦٢١-٣٢٧٦٩٦٥٦

ساب صداقت
 سنگ،موزائيک، پله، بتن و نما
٠٩١٥٧٦٠٧١٢٠

٩٥٠٦٨٣٩٠/ ط

سنگ ساب� سجاد 
ساب سنگ موزائيک و بتن

٠٩١٥٠٠٣٧٠٦٩
٩٥٢٨٦٢٨٥/ ف٠٩١٥٥١٤٧٥٦٩

٩٥٢١٥٨٢٣/ ف

سنگ ساب� بزرگ قدس
ساب انواع سنگ، موزائيک،آجر

 بتن ، پله و نما شویی با سند پالست
٠٩١٥٦٠٠٠٧٢٢

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠٣٣٥٩٧

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

٩٥٢١٩٥٨٢/ ف

سنگ ساب� اميد
     تخصص ما کف سابی 

انواع سنگ، موزائيک ، بتن، پله و نما
٠٩١٥١٠٤٠٥٢٤

٩٥٠٩٤٤٣٣/ ط

ساب نظيB 3ار
سنگ، موزائيک،پله،بتن،نما

٠٩١٥٨٩٨٠٣٢٠

سنگ ساب� مجيد
 ساب سنگ قدیم وجدید ، 

نما و بتن
٠٩١٥٣٠٥٩٢٨٩- ٣٢٧٧٠٢٢٧

٩٥٢٨١١٧٩/ ف

٩٥٢٧٢٣٦٨/ ف

سنگ ساب� مح< 
جرم گيرى و الیه بردارى و کف سابی

 سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 
٠٩١٥٢٥٥٦٩٦٠   

سنگ ساب� طوس
اسيدسابی سنگ و موزائيک،بتن،پله با 
دستگاه هاى بدون صدا ٠٩١٥٤١٤٥٣٨٦

٩٥٢٦٤٥٠٥/ خ٠٩٣٣٣٦٩٥٦٢٥

٩٥٢٩٨٤٨٠/ ط

ساب موفق
سنگ، موزائيک، پله و بتن

٠٩١٥٥٨٠١٠٧٠

سنگ ساب� برادران 
برق� 

ساب انواع سنگ، بتن، پله و غيره 
٣٢٤٢٦٣٥١-٠٩١٥٩١١٢٢٧٥

٩٥٢٤٣٣٤١/ ق

٩٥١٨٦٦٨٣/ ف

سنگ ساب� ز�با 
ساب سنگ، موزائيک،

 پله و بتن و ... ٠٩١٥١٠١٣٥٨٧ 
٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو�ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

سنگ ساب� نسيم
ساب انواع سنگ،موزائيک 

رولپالک،بتن،پله،نما و گرانيت
٠٩١٥٠٨٤١٣٤٣

٩٥٢٩٥٣٤١/ خ٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

٩٥٠١٦٠٨٨/ پ

آسانبر 3يميا
کاالبر-غذابر-تعميرات
٠٩١٥٥٠٩٦٩٧١

٩٤٣٩٤٩٥٣/ پ

جهان 3مپرسور 
 تخریب بتن آسفالت، اجاره هيلتی

٠٩١٥٥٠٧٣٥٩١ و باالبر
 ٠٩١٥٥٠٧٥٣٣٠

٩٥٢٧٤٠٧٨/ ق

 3مپرسور چوبدارزاده
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

اجاره باالبر
باقيمت مناسب

هيلتی،موتوربرق،بتونير
٩٥٢٩٤٧٨٨/ د٠٩١٥٣١٢٨٤١١

3مپرسور آر�ا ،تخر�ب بتن
دستگاه  موتوربرق،   ، هيلتی  کاتر 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٠٦٧٦٣٠/ ف

٩٥٢٠٢١٣٠/ ب

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

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

3وبي< ، جدول، 
گرانيت 

حسين رحمتی 
٩٥٢٢٨٠٨٩/ ف٤٦-٠٩١٥١٨٢٥٢٤٥

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

B3 ساب� و نماشو��

ماشين آالت ساختمان� 3ابينت و ام د� اف

3انMس 3ارگاه�

آماده همMار� و استخدام
3ابينت و ام د� اف

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)

٩٥٢٩٩١٣٩/ ق
٩٥٢٦٥٧٣٧/ م


