
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
١٠

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

ها$گالس از 
متر' ٤٥٠٠٠٠

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

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات ;ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

٩٥١٨٠١٩٩/ د

خرده 
;ار'  

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

;اال' چوب خورشيد'
نماینده شرکت هایگالس سيتک،توزیع
mdf ومالمينه ٠٩١٥٩٠٠٥٦٢٥

٩٥٢٧٢٧٥١/ خ٠٩١٢٣١٣٨٨٥٠

GنوتRت
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

آلفا ;ابين
کابينت ٢۵٠ اشکاف ۵٠ 

انواع دربهاى داخلی در اسرع وقت
١٩-٣٦٥١٨٦١٨

٩٥٢٦٨٤١٢/ ق

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

  نقد و اقساط
        ٦ماهه

 کابينتMDF درجه یک ٣٨٠
هایگالس ترک۴٨٠

مالمينه درجه یک ٣٠٠
تبدیل فلز بهMDF درمحل

 ٠٩١٥٦٠٠٢٥٢٨
٩٥٣٠٣٠٢٠/ ق

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

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

٩٥٢٧٧٦٢٦/ م

 Gنوژن ;السي
طراح و مجرى انواع کابينت 

(مدرن- کابينت) 
کمد دیوارى

 ليست قيمت ها  و نمونه کارها 
 nojencabin.com  در سایت

٠٩١٥٩٠٢٥٥٨٠
٣٧٣٤٤٠٢٤  مشمول

٩٥٠٩٣٣٩٨/ ق

;مدد$وار' متر'٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

د;وراسيون ز$با 
کابينت ،کمد دیوارى 

 نصب یک روزه -همراه با طراحی 
٩٥٢٣٣٥٤١/ ط٠٩١٥٣١٦٦٤٥٣

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

٩٥٢٦٢٣٢٧/ ق

 خدماتMDFهرمتر
 مصرفی٢۵تومان،تعميرات درمحل

داراى گواهينامه ایزو١۴٠٠١ -٩٠٠١
 ٠٩٣٧١١٥٥١٨٠

;ابينت ،;مدد$وار' 
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٤٧/ ق

ساخت انواع 
;ابينت 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

 خر$د ;ابينت فلز
 و ام د' اف دست دوم

 پرت mdf شمارا درمحل خریداریم
٠٩٣٨٨٠٠٣٨١٤ 

٩٥٢٠٢٨٠٠/ ق

٩٥٠٨٥٠٣٤/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

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

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

;مدد$وار'
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

ارزان- فور' 
 MDF تعميرات تخصص� 

و خرده کارى
٩٥٢٥٩٤٧٦/ م٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

٩٤٤٤٨٦١٨/ پ

ام د' اف هزاره سوم
کابينت ٣٠٠ اشکاف ۶٠ تخت تاشو 
و درب آپارتمانی ٩٠طراحی رایگان

نقد ٠٩١٥٨٣٢٥٤٤٠ اقساط

ساخت ;ابينت MDF ، فلز
کمد دیوارى ، پانل و تعميرات 

    ٠٩١٥٥٠٩٩٠٢٩
٩٥٢٩٢٩٣٦/ ف٠٩٢١٥٢٤٩٠٢٩

تعميرات فور'
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٢٩٧٠٤٨/ ف

;ابينت و ;مد د$وار' و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

٩٥١٤٧٧٣٢/ ط

خر$د;ابينت
 دست دوم و پرت ام.د'.اف

MDF فلزو
عظيمی٠٩١٥٣١١٦٢٤٣

٩٥٢٣٦٥٠٨/ ق

MDF لطف� 
 مجرى تخصصی دکوراسيون داخلی

انواع :کابينت -کمددیوارى، قيمت عالی
 در اسرع وقت     ٠٩٣٥٤١٩٢٧٤٨

MDF تعميرات
 وخرده ;ار'

٩٥٢٨٩٥٣٠/ ف٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨

;مد د$وار' ١ روزه
سریع و ارزان کابينت از ٢٧٠ 

دکوراسيون خاص
٩٥٢٩٨٢٨٠/ ق٠٩١٥١٢٣٠٨٥٠

;ابينت ٢٨٠
کمد دیوارى ۵٠ دکور مغازه ۶٠ 

نقدو اقساط بازدید رایگان 
٩٥٢٨٥٣٢٣/ ف٠٩١٥٦٢٩٥٠٩٢

٩٥٢٤٦٩٦٢/ ف

;مد د$وار' متر' ٥٠ تومان
کابينت، درب، تعميرات 

و خرده کارى
٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

MDF ، ابينت;
دکور مغازه ،تحویل فورى

 کابينت ٢٨٠           دکور ۶۴
٠٩١٥١٠٠٣٦٢٦

٩٥٢٩٢٨٩٧/ ف

شر;ت 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

 تخت تاشو
اکبرى ٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق

چوب و MDF عصر جد$د
اجراى کابينت ،MDF ،درب آپارتمان 

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

 خرده 
;ار'

 درب -کابينت-جارختخوابی
 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤

٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

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

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

اجرا' تخصص� 
تخت تاشو، کابينت، کمددیوارى و 

سيسمونی (تحویل در اسرع وقت) 
نمونه در تلگرام ٠٩١٠٥٦٢٤٠٠٩

٩٥١٩٢١٨٧/ ق

;مد د$وار'
فقط مترى ۵٠/٠٠٠ ، تسویه بعد 

از اجرا ، تحویل ۴٨ ساعته
٠٩٣٣٦١٥٧٥٦٥

٩٥٣٠٠٧٤٥/ ل

تعميرات و تغييرات 
mdf چوب و  

٠٩١٥٣١٠٥٠٥٢
٩٥٢٩٦٣٤٩/ ف

 قيمت را شما تعيين ;نيد
شر;ت رادپيمان رضو'

RPR
اجراء درب ، کابينت، کمددیوارى 

چوب و مصنوعات چوبی
A درجه کيفی 

تخفيف ویژه تا پایان دى ماه 
٠٩١٥٥٠٧٦٣٥٩ 

٩٥٢٩٤٣٦٢/ م

MDF ساخت و تعميرات
و مالمينه اعم از کابينت، اپن، انواع 

٠٩٣٥١٩٤٦٤٨٣کمد و... 
٩٥٢٨٠٦٢١/ م٠٩١٥١١٢٠٠٤٧

;انRس آر$ا 
خرید و فروش کانکس و کانتينر نو 
و مستعمل  ٠٩١٥٣٠٤٤٥٣٩
٠٩١٥١٠٠٠١٨٠-٣٦٥٧٢٠٥٧

٩٥١٩٨٤٣٥/ ق

;انRس ;انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٩٥٢٠٠٩٨٣/ پ
٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣
٩٥٢٠٩٩٣١/ ف٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

٩٥٠٩٤٤٣٣/ ط

ساب نظيK ;ار
سنگ، موزائيک،پله،بتن،نما

٠٩١٥٨٩٨٠٣٢٠

٩٥٢١٩٥٨٢/ ف

سنگ ساب� اميد
     تخصص ما کف سابی 

انواع سنگ، موزائيک ، بتن، پله و نما
٠٩١٥١٠٤٠٥٢٤

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

٩٥٠٦٨٣٩٠/ ط

سنگ ساب� ;ارآفر$ن
ساب سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 

شبانه روزى
٠٩١٥١٢٤٢٩٦٥

٩٥٢٨٤١٨٦/ ق

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠٣٣٥٩٧

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

سنگ ساب� بزرگ حافظ
با ضمانت و رضا$ت ز$ر قيمت
٠٩١٥٨٠٠٢٢٤٨-٣٢٧١٨٨٠٣

٩٥٢٩٥٣٣٥/ ف٠٩١٥٨٨٣٢٥٥٧

٩٥٢٦٩٠٩٨/ ق

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

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

سنگ ساب� برادران 
برق� 

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

٩٥٢٤٣٣٤١/ ق

سنگ ساب� نسيم
ساب انواع سنگ،موزائيک 

رولپالک،بتن،پله،نما و گرانيت
٠٩١٥٠٨٤١٣٤٣

٩٥٢٩٥٣٤١/ خ٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

سنگ ساب� سجاد 
ساب سنگ موزائيک و بتن

٠٩١٥٠٠٣٧٠٦٩
٩٥٢٨٦٢٨٥/ ف٠٩١٥٥١٤٧٥٦٩

٩٥٢٩٨٤٨٩/ ط

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

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

نماشو$� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 
 ٠٩٣٠٧٦٤٠٦٠٥

٩٥١٩٤٢١٦/ ف٣٢٦٠٥٢٨٢

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو$ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

 Kمنص
ساب انواع سنگ، موزائيک 

 پله ، نما و بتن   ٣٧٣٣٤١٧٢
٩٥٢٩٦٦٤٩/ ف٠٩١٥٩٧٥٠٠٨٣

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

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

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

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

٩٥٢٧٢٣٦٨/ ف

 Gسنگ ساب� مح
جرم گيرى و الیه بردارى و کف سابی

 سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 
٠٩١٥٢٥٥٦٩٦٠   

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

اجراى پيچ و  رولپالک 
ساب انواع سنگ و موزائيک 

٣٦٠٤٥٦٣٦
٠٩١٥١٨٠٤١٦٦

٩٥٢٦٨٥٢٧/ ف

٩٥١٨٦٦٨٣/ ف

سنگ ساب� ز$با 
ساب سنگ، موزائيک،

 پله و بتن و ... ٠٩١٥١٠١٣٥٨٧ 
٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٢٩٨٤٨٠/ ط

ساب موفق
سنگ، موزائيک، پله و بتن

٠٩١٥٥٨٠١٠٧٠

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

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

ساب چهار فصل 
سنگ، موزائيک، پله و بتن 

 ٠٩١٠٥١١١٧٠٠
٠٩١٥٧٠١٨٠٤٤

٩٥٢٩٧٤٧٩/ ط

٩٥٢٧٤٠٧٨/ ق

 ;مپرسور چوبدارزاده
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

;مپرسور ;اتر،تخر$ب بتن
هيلتی ، موتوربرق، دستگاه 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٢٣٦٥٦٤/ ف

 ;مپرسور;اتردنياد$ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

اجاره باالبر
باقيمت مناسب

هيلتی،موتوربرق،بتونير
٩٥٢٩٤٧٨٨/ د٠٩١٥٣١٢٨٤١١

آجر نما 
هلندى- مشهد
 کمترین قيمت 

٠٩١٥٣٠٥٦٩٠٥-٣٥٢٤٤٧٦٣
٩٥٢٤٦٧٧٧/ ف

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

٩٥٢٠٢١٣٠/ ب

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

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

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

جشنواره تابستانه - نبش قرنی ٢٧  
( داخلی ١١٠) ٣٧٢٤٠٧٠٢

٩٥٠٦٨٤٩٤/ ف

قالب فلز' بتن 
لوله داربست، جک سقفی و سرجک 

٣٦٠٥٧١٧١ 
٩٥٢٩٢٣٨٥/ ب٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨

پو;ه صنعت� و معدن�
و سایر مصالح ساختمانی 

کلی و جزئی
٠٩٣٥٨٨٤٨٤٢٨

٩٥١٩٨٨٧٢/ ف

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

هبلRس
سيمان - بلوک - گچ - ماسه

زیر فی کارخانه
٩٥٢٨٤٢٣٨/ ف  ٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥٢٦٦٣١٨/ د

پو;ه 
معدن�- صنعت�

با شرایط ویژه
٠٩١٥٢٠٦٩١٣٦

ز$رقيمت ;ارخانه 
جزئ� -;ل�
 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

٩٥١٦٥٠٣٦/ ف

پو;ه 
130Kg  متر مکعب

٣٥٠١٣٦٩٤    

پو;ه معدن� 
و صنعت�  

٩٥٢٦٢١٥٨/ ف٠٩١٥٢٣٧٣٧٠٧

٩٥٢٨٤٢٨١/ ف

هبلRس رضو' ١٢٢٠٠٠
سيمان مشهد - صالح سمنان

گچ رضا - سفيد مشهد
٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥٢٣٣٥٠٣/ ف

سيمان مشهد٧٦٠٠هرتعداد
صالح ٣۵٠٠  رضا ٢۶٠٠   شن نيسان ۴۵         
کاميونی١٢٠      ٠٩٣٥٩٤٩٠٤٨٧

٠٩١٥٠٥٧٧٥٤٧

٩٥١٥٥٦١٤/ ف

;ارخانه 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

٩٥٢٧٣٠٤٤/ پ

قالب فلز' بتن
و کليه اتصاالت قالب بندى 

خرید ، فروش و اجاره 
عارفی نيا      ٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٢٢٠٥٨١/ ف

بلو;ه تيغه ا' 
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

;K ساب� و نماشو$�

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

ماشين آالت ساختمان�

;انRس ;ارگاه�

آماده همRار' و استخدام
;ابينت و ام د' اف

مصالح ساختمان�
(Gاش� و سرامي;)

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)


