
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
١٣

طال3وب
توليد انواع کابين آسانسور

٠٩١٥٨٢٢٦٣٠٠
٠٩٣٥٧٠١٩٢٤٠-٣٥٤٢٠٣٠٥

٩٥٢٧٨٩٢٥/ ف

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

٩٥٢٩١٤٢٨/ ر٣٢٢٤٤٠٠٠

٩٥٢٥١٩٠٩/ م

� تابا تMنولوژ
 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

    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

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

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

٩٥٢٤٣١٤٦/ ف

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

مداربسته، آنتن مرکزى، دزدگير
٠٩١٥٩٣١٢٨٣٧-٣٧١٣٣٥١٩

٩٥٢٤٩٢٣١/ ف

برق
رفع اتصالی ، تک فاز 

سه فاز ، دوربين 
ایمانی     ٠٩١٥٠٠٢٨٢٩٥

 �ارزان و فور
خدمات برق ساختمان و صنعتی، 
تلفن  آیفون،  برق،  اتصالی  رفع 

٠٩١٥١٢٤٨٠٤٤رضا زیم
٩٥٢٨٥٨٨٤/ ف

٩٥١٨١٥٢٤/ ق

 بابابرق�
 رفع اتصالی،برق،تلفن

نصب لوستر وسنسور بدون تعطيلی
٠٩٣٠١٠٩٠٦٤٨

خدمات برق شهاب 
سرتاسر مشهد 
 بدون تعطيلی 

٩٥١٩٣٢٨٩/ پ٠٩١٥١٠٨٠٣٣٩

 برقMار
 رفع اتصالی-آیفون-تلفن-سانترال

٩٥٢٠١٩٩٩/ ف٠٩٣٩٦٩٢٨١٠٠

٩٥١٩٦١٥٠/ خ

مهندس� برق ساختمان
(�(فور

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

٠٩١٥٥٠١٩٢٩٥

٩٥٢٩٤٦٢٨/ ق

� ارزان و فور
 رفع اتصالی برق و تلفن

نصب تعميرات کليه خدمات برقی
٠٩٣٥٣٧٠٢٦٧٢ 

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٢٣١٦٦٤/ ل

 برقMش� ارزان
 مغازه، آپارتمان 

 

٩٥٣٠١٦٣٣/ م٠٩١٥٠٨٠٨٨٤٧ 

خدمات 
برق و آ�فون

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

٠٩١٥٥٠٠٧٧٠١
٩٥٢٨٤٥٤٢/ ف

برق- آ�فون
سيمکشی و رفع اشکال در 

محدوده قاسم آباد
٩٥٢٨٦٦٣٤/ ق٠٩١٥٣٤٧٢٥١٦

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق 

تلفن ، کليه خدمات برقی، آیفون 
کاظمی           ٠٩١٥٨١٨٦١٦٣

٩٥٢٤١٦٧٩/ ل

خدمات برق 3يهان 
رفع عيب و اتصالی،خرده کارى

 و تعميرات،دوربين و شبکه
٩٥٢٤٩٤٨٦/ پ٠٩١٥١٢٣٢٤٩٨

٩٥٣٠٠٢٣٥/ م

گروه برقMاران ماهر 
ساختمانی-پروژه-تعميرات

 کابل کشی- نصبی جات- تلفن-لوستر
٠٩١٥٢٤٤٩٠٠٣ آیفون

ز�با ُدر
با  تخفيB و�ژه

% ؟
فروش ویژه زمستانه

شيشه اى، کرکره اى 
پارکينگی ، راهبند 

شماره ثبت شرکتی ٢٩۵٣٩
(عضو رسمی اتحادیه)

با بيش ازیک دهه فعاليت

 ٣٦٠٥٠٠٠٨
٠٩١٥١١٠٥٩٤٣

٩٥٢٠٢١١٩/ ف

تعميرات
درب اتومات

 

٩٥٢٣٩٦٣٨/ م٠٩١٥٨٠٥٤٩٠٠ 

٩٥١٠٣٤٨٤/ پ

نا�س ُدر
 با ضمانتنامه ٤ ساله 
فروش وتعميرات تخصصی
کرکره اى -پارکينگی 
شيشه اى -راه بند 

 ٠٩١٥٢٤٥٥٥٠٣
٢-٣٦٠٨٤٤٠١

٩٥٠٥٩٤٤٩/ ف

 tد3ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

المان صنعت پارت
 درب هاى 
  اتوماتيک 

پارکينگی و کرکره اى 
گارانتی طالیی

  با خدمات ٢۴ ساعته 
www.elemandoor.com

 ٣٦٠٩٩٦٩٩
 ٠٩١٥٣٣٨٨٧٧٣

٩٥٢٨١٩٦٤/ ل

٩٥٢١٦٣٥٥/ ف

اتوماتي< ُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 
برقی، جک، راه بند، شيشه سکوریت

٠٩١٥٧٧٦٩٨١٠

 �تعميرات فور
فروش درب اتومات 
با قيمت هاى ویژه با ٨ سال 

سابقه و ضمانت نامه کتبی

٠٩١٥١٢٢١٨٤٨
٩٥١٨٤٤٩٨/ پ٣٧٦١٨٠٩٣

تبر�زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

٩٥٢٩٥٦٩٠/ د

آشيان ُدر
 الماس شرق
فروش ویژه

انواع درب هاى اتومات
سيستمهاى مداربسته 
وشيشه هاى سکوریت

٣٨٥٥٣٢٣٨

دربها� اتوماتي< 

راما 
شيشه اى - کرکره اى 
جک پارکينگی- راهبند 
فروش ویژه کرکره برقی

با اقساط بلند مدت

 ٣٢٧٣٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٢٢٠٤٠

٩٥١١٤٢٨٥/ ط

٩٥٠٩٦٦٧٥/ ف

3ر3ره برق� 
ج< پار3ينگ�

قيمت استثنایی ٠٩١٥٣٠٢٤٥٩٩
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

٩٥٢٤٦٤٤٥/ پ

3ندوُدر
فروش وتعميرات، کرکره اى 

پارکينگی- شيشه اى-راهبند
LED- روان

پرده هوا،اثرانگشت،دوربين
مداربسته،دزدگيرعضویت ۶/۴۶٨

امجدى ٣٨٧٦٧٠١٥
٠٩١٥٣٠٨٧١٧٦

٩٥٢٣٢٣١٦/ پ

B٨%تخفي  
کرکره،جک،شيشه اى ،راهبند
قفل برقی،ریموت وتعميرات

٠٩١٥٧٠٠٥٨٤٠

الماس ُدر
فروش و نصب انواع 

درب هاى اتوماتيک 
اقساط بلند مدت 

بدون سود،تحویل روز 
 ٠٩١٥٩٠٣٤٠٠٦

٩٥٢٢٣٧٠٠/ ل٣٦٠٦٤٠٠٦

نصب وتعميرات تخصص� 
 دربهاى اتوماتيک آسانسور،باالبر، پرده 
هوا،اگزوزفن ،تبدیل کرکره سنتی به 

 ٠٩١٥٥٠٠٠٧٨٧اتوماتيک
٩٥٢٩٨٦٥١/ ق

درب ها� اتوماتي<
 سو�ن
مرکز پخش 

تيغه هاى ترک 
در استان خراسان

بدون صدا 
 با شرایط ویژه 

٠٩١٥١١٠٨٨٦٩   
٩٥١٨٢٧١٥/ ف  ٣٧٥٨٩٥٠٥

٩٥١٨٢٤٥٦/ ق

ا�گورن 
انواع درب هاى اتوماتيک (پارکينگی، 

کرکره اى، شيشه اى، راه بند)
پرده هوا- سایبان برقی 

فروش ویژه (همکار- مصرف کننده)
فروش اقساطی ویژه کارمندان 
نصب، اجرا، تعميرات تخصصی

٠٩١٥٥٠٣٦٤٧٨-٣٦٠٦٢٤١٤

٩٥٢٥٩٠٤٩/ پ

امين ُدر 
١۴%تخفيف

(عضورسمی اتحادیه)
کرکره اى، شيشه اى
 پارکينگی، راه بند 
دوربين مداربسته

 ٠٩١٥٩٢٢٩٥٨٥
٣٨٨٤٢٢٠٢

(نبش پيروزى٣۶)

تعميرات
 فوق تخصص�

انواع دربهاى اتوماتيک
ریموت و قفل برقی

 درحداقل زمان

٠٩١٥٣١٩٨٥٧٩
٩٥٢٣٦٧٩٥/ ق

درب ها� اتوماتي< 
ارس

(عضو گروه فک ایران) 
ارائه دهنده محصوالت

 فک و جنيوس 
فروش انواع دربهاى برقی، 

شيشه اى و راهبند 
٣٨٤٣٢٠٣٨                

٩٥٢٩٢٧٦٠/ ق٠٩١٥١١٦١١٧٤

 را�موند 
 درب هاى اتوماتيک 

٣۶ماه گارانتی 

اقامتی 
٣٧٢٥٢١٠٧ 

٠٩١٥٣١٨١٩٢٩
٩٥٢٤٠٢٥٥/ م

تعميرات
 فوق تخصص�

اسپاد ُدر
فروش انواع درب هاى اتوماتيک
ریموت، قفل برقی،کمترین زمان

 ٠٩١٥١٠١٥٤٥١-٣٦٦٣٣٠٠٩
٩٥٢٣٣٥٩٦/ م

٩٥٢١٤٥٦١/ پ

نو�ن در
بدون سود
اقساط ۶ ماهه
پارکينگی -کرکره اى

کيفيت عالی(٣۶ ماه گارانتی) 
مشاوره تخصصی تعميرات 

          ٠٩١٥١١٨١١٥١
٣٨٤٠١٠٣٤

3يان ُدر 
( عضو رسمی اتحادیه ) 

مجرى دربهاى اتوماتيک
 داراى اکيپ فنی ٢۴ ساعته 

١٨ ماه گارانتی تعویض 
مطهرى جنوبی .حدفاصل ١١و ١٣  
حميد رضا خوشدل 
دفتر٣٧٢٣١٩٩٠ (٣خط)

فروش ٠٩١٥٥٥٨١٩٩٠ 
٩٥١٨٧٠٢٩/ ب

نماتي< ُدر
انواع درب هاى اتوماتيک

کرکره اى،شيشه اى
پارکينگی،راهبند

 ٣٣٤٤١٢٣١
٠٩١٥٥٠٦٢٢٥٢

٩٥١٩٨٢١٣/ خ

مر3ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٩٥١٩٨٣٧٩/ ف٢-٣٦٠١٤١٧١

نقد و اقساط 
انواع دوربين مداربسته

 دزدگير اماکن و پوشاک
 انتقال تصویر رایگان

گروه فنی مهندسی زوم
 ٠٩٣٦٠٧٧٥٦٩٨
٠٩١٥٢١٥٢٠٥٦

٩٥٢٤٩٩٤٠/ ف

دوربين مداربسته 
دزدگير 
حضور و غياب

(کارت،اثرانگشت ،چهره )
نصب و راه اندازى،انتقال تصویر

شرایط ویژه تسویه ۴ ماهه
شرکت آریان شبکه هيراد

٣٦٥١٥٤٥٦
٠٩١٥٠٠٢٠٢١٢
٩٥٢٩٢٣٠٩/ ق

٩٥٠٦٢٣٧١/ ف

پخش دوربين 
مدار بسته 

پک ۴ کانال AHD فقط ٣٩٠ تومان
٠٩١٥٩١٥٠١١٣-٣٢٢٣٢٠٩٠

٩٥٠٥٦٥٦٤/ ف

شر3ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣

دوربين مداربسته 
 قيمت استثنایی  

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ نقد و اقساط
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

    از آخر با ما 
 تماس بگير�د

دنياى دزدگير ،دوربين مداربسته

NVN  
خيابان سعدى 

    ١٠ خط    - ٣٢٢٢٧٨٦٠  
پدیدار  ٠٩١٥٤٥٠٠٨٠٠ 

٩٥١٥٢٨٨٠/ ف

3يفيت تخصص ماست 
دوربين ودزدگير ، بازدید و مشاوره  

رایگان    ٠٩٣٠٩٩٥٣٤٦١
٠٩١٥٧٠٤٥٧٩٢

٩٥١٠٥٥٤٨/ ف

دوربين مدار بسته
قيمت استثنا��

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤
٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢

٣٦٦٢٤٢٥٢
٩٥٢٧١٣٩٠/ م

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥١٨٤٠٣٦/ ف

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

tدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

فروش،نصب و تعميرات
انواع دوربين و دزدگير  زیر قيمت
اقساط  ٠٩١٥٨٠٢٧٨٦٨

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

 نقد و اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

دوربين مداربسته
دزدگير اما3ن  

٣٢٢٨٣١٤٤
٩٥٢٩٠٩٩٤/ ق

مقا�سه 3نيد 
3يفيت برتر ، قيمت 3متر 

فروش ویژه همکار
مرکز پخش دوربين 

مداربسته و دزدگير
 سعدى: ٣٢٢٥٦٧٨٦ 

٠٩١٥٤٦٠٠٠٤٥

 

٩٥٢٧٤٧٣٨/ ف

شر3ت مهندس� 
سحر

١٠ سال سابقه در نصب ، فروش 
و مشاور سيستم هاى حفاظتی 
مدیریتی و دوربين مداربسته 

با بيش از ١٠٠٠ پروژه
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٢/ ف٣٢٢٥٧٦٥٦

 دزدگير تابش
اولين عضو اتحادیه الکترونيک 

۴دوربين و DVR ۴٩٠ تومان
٠٩١٥٣١٤٠٨٨٠-٣٨٨٤٢٧٦٠

٩٥٢٦٣٢٧٢/ ل

ا�گورن 
انواع دوربين هاى مداربسته

(AHD- IP -آنالوگ) 
نسل جدید دوربين هاى سيمکارتی

 ردیاب (خودرو - شخصی)
تصویرى  آیفون  اماکن-  دزدگير   
گيت هاى ضد سرقت فروشگاهی 
فروش ویژه (همکار، مصرف کننده)

نصب، اجرا، تعميرات تخصصی 
٠٩١٥٤٧٦٨٠٠٤-٣٦٠٤٨٤٤٨

٩٥١٨٢٤١٨/ ق

٩٥٢١٢٩٣٥/ پ

tدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان
١-٣٧٥٣٣٤٢٠

٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

٩٥١٨٠٧٦٧/ ف

شر3ت روبات 
با  درخشان  سابقه  سال   ٢٠

بيش از ٣ هزار پروژه موفق در نصب 
سيستمهاى  جزئی  و  کلی  فروش  و 
جدید  هاى  دوربين  حفاظتی- 
پيشرفته،  دزدگيرهاى  مداربسته، 
اعالن و اطفاء حریق، راهبند، جک هاى 

هيدروليک و تلفن هاى سانترال 
٣٢٢٢٤٢٤٢-٠٩١٥٢١٥٧٢٤٢

٠٩١٥١٢٠٠٧٤٧

دزدگير و دوربين
مدار بسته

درها� اتوماتي<برق ساختمان

اعالم و اطفاء حر�ق
تهو�ه مطبوع

آ�فــون

٩٥٠٨٨٨٥١/ ف

٩٥٢٤٩٢٠١/ ق


