
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
١٢

تعميرات 

٠٩١٥٠٨٥٢٧٢٩ 
٩٥١٨٢٧٢٤/ م

جک بازویی
کرکره

مينائی

گوهر ُدر 
 ساخت و راه اندازى رول آپ 

برقی با تيغه AKOK اراک 
تحویل کمتر از ٢۴ ساعت 
هدف ما رضایت شماست 
٠٩١٥٥٠٧٨٥٩٠

٩٥٢٨٢١٤٦/ آ٣٢٤٢٩١٧٨ 

٩٥٢١٦٣٥٥/ ف

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

٠٩١٥٧٧٦٩٨١٠

تعميرات
 فوق تخصص�

انواع دربهاى اتوماتيک
ریموت و قفل برقی

 درحداقل زمان

٠٩١٥٣١٩٨٥٧٩
٩٥٢٣٦٧٩٥/ ق

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

سابقه و ضمانت نامه کتبی

٠٩١٥١٢٢١٨٤٨
٩٥١٨٤٤٩٨/ پ٣٧٦١٨٠٩٣

٩٥٢١٤٥٦١/ پ

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

کيفيت عالی(٣۶ ماه گارانتی) 
مشاوره تخصصی تعميرات 

          ٠٩١٥١١٨١١٥١
٣٨٤٠١٠٣٤

٩٥٢٣٢٣١٦/ پ

K٨%تخفي  
کرکره،جک،شيشه اى ،راهبند
قفل برقی،ریموت وتعميرات

٠٩١٥٧٠٠٥٨٤٠

٩٥٢٥٩٠٤٩/ پ

امين ُدر 
١۴%تخفيف

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

 ٠٩١٥٩٢٢٩٥٨٥
٣٨٨٤٢٢٠٢

(نبش پيروزى٣۶)

تبر$زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

٩٥٠٩٦٦٧٥/ ف

;ر;ره برق� 
جG پار;ينگ�

قيمت استثنایی ٠٩١٥٣٠٢٤٥٩٩
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

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

 دزدگير تابش
اولين عضو اتحادیه الکترونيک 

۴دوربين و DVR ۴٩٠ تومان
٠٩١٥٣١٤٠٨٨٠-٣٨٨٤٢٧٦٠

٩٥٢٦٣٢٧٢/ ل

دوربين مدار بسته
قيمت استثنا$�

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤
٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢

٣٦٦٢٤٢٥٢
٩٥٢٧١٣٩٠/ م

نقد و اقساط 
انواع دوربين مداربسته

 دزدگير اماکن و پوشاک
 انتقال تصویر رایگان

گروه فنی مهندسی زوم
 ٠٩٣٦٠٧٧٥٦٩٨
٠٩١٥٢١٥٢٠٥٦

٩٥٢٤٩٩٤٠/ ف

٩٥٠٨٩٩٤٩/ ف

ارزان با ;يفيت
و گارانت� تعو$ض 

با بيش از ١۵ سال سابقه 
پک کامل ۴ کانال

 ٢ مگاپيکسل بدون هارد ۴۴٠ 
دزدگير هوشمند ٢٩٩

(ده خط)      ٣٢٢٩١١٤٠ 
٠٩١٥٤٥٠٠٠٤٧

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

٩٥٣٠٢٨٧١/ ق

اورژانس تعميرات
 دوربين دزدگير درب برقی
٠٩١٥٤٠٠٩٥٩٠

٠٩١٥٧٠٠٩٥٩٠

 نقد و اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

مر;ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٩٥١٩٨٣٧٩/ ف٢-٣٦٠١٤١٧١

شر;ت مهندس� 
سحر 

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

با بيش از ١٠٠٠ پروژه 
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٦/ ف ٣٢٢٥٧٦٥٦

٩٥١٨٠٧٦٧/ ف

شر;ت 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

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

ازآخرباما تماس بگير$د
خيابان سعدى ،دوربين ، دزدگير 
 NVN   ٠٩١٥٤٥٠٠٨٠٠

٩٥٠٨٨٩٣٢/ ف٣٢٢٢٧٨٦٠

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

دوربين مداربسته 
 قيمت استثنایی  

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ نقد و اقساط
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

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

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

٩٥٠٥٦٥٦٤/ ف

شر;ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣

ر$ست پسورد
  Kها' مختل DVR 

در محل ، بدون نياز به فلش 
٣٦٠١٨٨٧٦-٠٩٣٩٠٣٠٢٢٧٨

٩٥٣٠٠٩٥٤/ ر

٩٥٢١٤٨٠٧/ م

سود ;م، قيمت منصفانه 
فروش دوربين ودزدگيرایمن ٣۶

ماه گارانتی تعویض بازدید تست رایگان 
٠٩١٥٨٠٦٩٠٠٤- ٣٧٦٥٦٩٩٥

تعميرات تخصص�
دوربين، دزدگير، درب اتومات، ریموت 
٠٩١٥٣٠٦٣٥٦٣-٣٨٤٣٦٥٣٤

٩٥١٨٦٥٢٠/ 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 

گازرسان� آزموده 
نرده  تسویه  بعد  تایيد  اول 

فرفورژه، ساده ٠٩١٥٣١٨٥١٧٣
٩٥١٨٥٥٥٥/ ف٠٩٣٨٨٤٠٣٣٤٩

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥١٩١٤١٢/ ف

مجر' و مشاور ;ليه تاسيسات 
مکانيکی،فروش و اجرا،گازرسانی

سرد و گرم - شوفاژ
٠٩٣٧١٣٧٤٢٠٧

٩٥٢٠١٣٤٨/ ف

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

  تخفيK و$ژه 
جابجایی لوله گاز و کنتور 

( لوله کشی آب و نصب شيرآالت ) 
٩٥٢٩٨٢٣٤/ ف٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥

٩٥٢٨٢٣٥٨/ ق

ارزان - فور'
خرده کارى گاز- جابجایی کنتور

خرده کارى آب- نصب شيرآالت
٠٩٣٥٤٨٦٦٥٤٤

خرده ;ار'
ارزان                                   فورى

گاز - نرده
٩٥٢٦٥٦٦٤/ ف٠٩١٥٠٤٠٨٥٤٢

گاز - نرده
خدمات لوله كشی آب-گاز -شوفاژ 
تعميرات- تفكيک كنتور و نصبيات

٩٥٢٩٣٦٤٧/ ق٠٩١٥٣١٧٤٠٢٣

٩٥١٦٧٣٢٢/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

تعميرات و
جابجائ� لوله گاز

 

٩٥٠٨٨٧٧٣/ ل٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤

 فقط خرده ;ار'
 گاز آب نرده جابه جایی کنتور 

با ارزان ترین قيمت 
سام      ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥ 

٩٥٢٧٧٦١٩/ م

سهندگاز 
 تعميرات و خرده کارى 

گاز- نرده 
در اسرع وقت و بدون تعطيلی 
ارزان-فورى (بازدید رایگان) 

٠٩١٥٥١٤١٣٩٨
رمز ماندگارى: مشترى مدارى 

٩٥١٨١٧٣٦/ م

گازرسان� و تفRيG ;نتور 
و تعميرات و نرده فرفورژه  

٠٩١٥٩٠٧٤٨٩٢
٩٥٠٢٩٢٥١/ م٣٢١٧١١٢٨

٩٥٢٦١٦٢٨/ ف

انجام ;ليه پروژه ها' 
گازرسان� و خرده ;ار'

مدیریت رهنما ٠٩١٥٨٥٧٧٠٩١ 
٠٩٢١٥٢٠٢٨٩٢

گازرسان� 
تفRيG- قيمت مناسب 

نرده- نقد و اقساط 
٩٥٢٩٥١٢٨/ م٠٩١٥٣١١٣١٥٣

٩٥٠٣١٩٥٨/ پ

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

گازرسان�
(تجار' ، مسRون�) 
خرده کارى ، تفکيک کنتور

٩٥٢٦٠٠١٠/ ل٠٩٣٦٠٧٧٤٠٩٨

خرده ;ار' 
گازرسانی، انواع نرده 

٩٥٢٩٩٩٥١/ ف٠٩١٥٤٧٤١٦٠٤

شر;ت گازرسان� سارنگ آسمان� 
گاز، نرده

مدیرعامل مهندس پویان ذاکرى
٠٩١٥٣١٣٨٠٥٨-٣٧٦٣٣٧٣٤

٩٥١٠٤٧٠٣/ ف

جابجا$� و 
خرده ;ار' لوله گاز

 

٩٥٢٢٠٨١٧/ ل٠٩٠٣٧٥٤٩٥٤٦

اقساط ٦ ماهه 
گازرسانی - تفکيک کنتور 

٠٩١٥٣١٥٢٧٤٧
٣٨٦٤٤٥١٩-٣٧٦١٢٩٦٤

٩٥٢٤٥٦٤٦/ پ

گازرسان� ونرده لوله ا'
قوط� با مجوز نظام مهندسی

نقد و اقساط - سيد علی عمادى
٣٥٠١٩٥٥٥-٠٩١٥١١١٠٢٣٦

٩٥٠٤٤٨٤٥/ ل

تRنو گاز شرق 
طراحی و اجراى لوله 

کشی گاز تجارى و مسکونی با 
اخذ تائيدیه از سازمان نظام 
مهندسی اجراى خرده کارى، 

اجراى نرده پروفيلی و لوله اى 
در همه طرح ها 

نژاد هاشمی ٠٩١٥٣٢١٢٣٤٨
٩٥٣٠٠٤٦٧/ ف

لوله باز;ن� 
شهروند 

تضمينی
ارزان و فورى

رفع نم و بو
تشخيص با دستگاه
شبانه روزى

 فقط در ١۵ دقيقه 
سجاد      ٣٧٦٣٠٦٧٩
احمدآباد   ٣٨٤٥٩٦٥١ 

هاشميه  ٣٨٨٤٣٩٩٥

قاسم آباد ٣٦٦٣٠٦٧٥

پيروزى  ٣٨٦٨٨٠٠٤

وکيل آباد  ٣٥٠١٥١٥٢

فرامرز    ٣٦٠٦١٦١٤
عدل خمينی ٣٨٥٤٢٢٩٦

دانشجو ٣٨٩٢١٣٧٠

معلم ٣٦٠٣٤٢١٦

عبادى    ٣٦٦٣٠٦٧٥
٩٥١٧٠٦٥٥/ ف

مقن�
الیه روبی وصل اگو

٩٥٢٥٠٤٤٠/ پ٠٩١٥٦٤٨٤٨٢٠

ال$روب� 
 Gسبتي
مقنی، الیروبی چاه 

تشخيص سرچاه، لوله بازکنی 
٠٩١٥٥٢٠٥١٩٥
٠٩٣٧٠٥٤٠٩١٦

٩٥٢٧٤٨٤٢/ ف

رفع نم 
تخصص� 

با مصالح کامل بنایی ارزان 
فورى و تضمينی 

٠٩١٥١٢٤٩٠٦٢
٩٥٢٧١٣٧٩/ م

لوله باز;ن� 
سعادت

تشخيص با دستگاه
هاشميه ٣٨٨٤٣٢٨٢
فرامرز ٣٦٠٣٩٧٨٣
پيروزى  ٣٨٦٨٥٠٥٩
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٧٥
معلم      ٣٦٠٣٩٩٣٨
عدل خمينی٣٨٥٣٤٢٥٩

سجاد       ٣٧٦٦٥٠٦٩ 
٩٥٢٥٦١٧٣/ ل

لوله باز;ن� لوله ;ش�
رفع نم و بو،وصل اگو نصب

شيرآالت و فرنگی ٣٧٦٦٠٩٩٨
٩٥٢٠٣٦٥٣/ ل٠٩١٥٥٧٩٦٣٠٦

لوله باز;ن�

پا;يزه
پيروزى   ٣٨٦٧٩٥٢٧
سجاد       ٣٧٦٧١٥٦٢ 
 ٣٨٤٦٤٨٩١ احمدآباد 
امامت      ٣٦٠٤٦٦٠١ 
٣٦٦٤٢٨١٧ آباد  قاسم 
ابوطالب      ٣٧٥٧٦١٧٦ 
عدل خمينی    ٣٨٥٥٥٣٦٨

٩٥١٦٠٥٦١/ ل

لوله باز;ن� 

تضمين�

فورى،شبانه روزى 
 ٣٨٨٤٨٣٤٤ هاشميه 

فرامرز ٣٦٠١٠٥٥٤ 
 ٣٧٦٠٣٢٣٩ سجاد 
احمدآباد ٣٨٣٣١٨٢٤ 

 ٣٦٠١٧٥٧٩ امامت 
رضاشهر ٣٨٧٦٨٣٦٦ 

 ٣٦٠١٠٥٥٣ معلم 
پيروزى   ٣٨٧٦٨٣٦٦ 

قاسم آباد ٣٦٢٣٧٣٦٣

عدل خمينی ٣٨٥٨١٠٩٧ 
شهرک صنعتی طرقبه 

٩٥٢٠٩١٢٣/ ل ٣٥٢٢٨٣٨٥

لوله باز;ن�
ارزان 

تضمينی فورى
شبانه روزى

هاشميه ٣٨٣٣١٨٢٤
بلوار معلم ٣٦٠١٧٥٧٨

٣٨٩٢٩٦٨٧ دانشجو 

سجاد    ٣٧٦٤١٥٢٩
عدل خمينی ٣٨٥٨١٠٩٧

قاسم آباد ٣٦٦٢٨٩١٢

فرامرز ٣٦٠٢١٨٧٧

احمد آباد ٣٨٨٤٨٣٤٤

بلوار فردوسی٣٧٦٠٣٢٣٩

الهيه     ٣٥٢٢٨٣٨٧
کوهسنگی ٣٨٤٥٩٤٠٣

پيروزى ٣٨٧٦٨٧٣١

وکيل آباد ٣٥٠١٢٥٥١
شهرک صنعتی طرقبه

٩٥٢٩٥٢١٣/ ل ٣٥٢٢٨٣٨٥

لوله باز;ن� 
ممتاز

فقط در ١۵ دقيقه 
شبانه روزى

 ارزان و فورى 
رفع نم و بو 

تشخيص با دستگاه 
هاشميه ٣٨٨٣٩٨٤٧
فلسطين ٣٧٦٠٣١٥٣
سناباد ٣٨٤٦٠٥٩٦
خيام  ٣٧٣٤٠٥٠٨
صياد ٣٨٦٥٧٠٢٢
امامت  ٣٦١٤٦١٧٤
دانشجو ٣٨٩١٤٠٣٧
شهدا   ٣٢٢٨٢١١٠
احمدآباد ٣٨٤٦٠٥٩٦
فکورى ٣٨٨٣٩٨٤٧
فرامرز ٣٧٣٤٠٥٠٨
امام رضا ٣٨٥٨٠١٧٩
فردوسی ٣٧٦٦٢١٣٨
سجاد      ٣٧٦٠٣١٥٣
معلم       ٣٦١٤٦١٧٣
سيار ٠٩٣٧٤٤٤٢٧٦٥

٩٥٢٤٣٦٨٢/ ل

Kلوله باز;ن� منص
بافنر  نصف قيمت
رادفر ٠٩٣٦٩١٥٧٤٢٧

٩٥٢٠٨١٩٨/ ل

٩٥١٦٠٥٩٧/ ل

لوله باز;ن� 
ملت

شبانه روزى
تضمينی،رفع نم

سجاد ٣٧٦٦٥٦٩٠ 
احمدآباد٣٨٤٣٠٨٥١
پيروزى ٣٨٨٤٣٤٦٠
معلم ٣٦٠٧٣٢٧٥ 
آباد٣٦٦٤٢٨١٧  قاسم 

٩٥١٢٩٠٩٢/ پ

مقن�
  وصل  اگو

٠٩١٥٢٠٢٠٣٢٩

٩٥١٢٥٦٠١/ پ

وصل اگو
الیروبی ومقنی

٠٩١٥٦٥٢٢٤١٧

لوله باز;ن� با فنر
نصK قيمت

حميدى   ٠٩١٥٨٦٥٢٥٨٨
٩٥١٩٠٠٣٤/ ل

لوله باز;ن� و رفع نم

گازرسان�

دزدگير و دوربين
مدار بسته


