
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٦

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقK ;اذب پنل تا$ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش
کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨

٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

٩٥٠٨٥٣٨٠/ ف

;ناف باران
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

اجراى سقف کناف دکوراتيو 
- ساده ،اجراى انواع دیوار 

جایگزین رابيتس و گچ  
 PVC -۶٠ ×۶تایل ٠

 ٣٦٠١٧٨٣٤-٣٦٦١٠٦٧٣
٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا$ل، دامپا
;ناف، ساندو$چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

 ;ناف ا$ران 
مجر' و فروش سيستم ها' 

DRY- WALL
طبق استانداردهاى فنی کناف ایران
کيفی  بازرسين  نظارت  تحت  و 
هاى سقف  انواع  ایران  کناف 
کاذب،   دیوارهاى جداکننده و پوششی

 مشاوره و بازدید رایگان
٠٩١٥٥١١٨٢٩٢ 

٩٥٢١٤٩٧٩/ م٠٩١٥٠١٠٨٢٩٢

     سقK ;اذب
 PVC تا$ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٢١٩٥٥٢/ ف

٩٥٢٤٤٥٨٩/ ف

فور' 
بهينه ساز شرق سقف کاذب 
۶٠×PVC ۶٠ دیوار پوش  

٠٩١٥٦٥٧٠٥٧٦

٩٥١٦٣٨٠٩/ م

٦٠×٦٠Kسق
 ;ناف ساده،د;وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

;ناف مشهد (تهاتر)
مجرى تخصصی سقف،دیوار، دکوراتيو

www.knaufmashhad.com 
٠٩١٥١٢٤٨٤٣٣-٣٧٢٩٦٥٢٥

٩٥٠٩١٠٥١/ م

اجرا' رابيتس
زیر سازى نماى داخل وخارج 

ساختمان
٠٩٣٩٨٨٨٦٩١٩

٩٥٣٠١٢٩٧/ ق

٩٥٢٩٦٤٤٦/ ط

شر;ت مهندس� آرو$ن
اجراى تخصصی کناف

(دیوار.سقف.تایل و...)

با رزومه درخشان
٠٩١٥٠٢٨٢٦٠٠
٠٩١٥٠٢٩٢٦٠٠

خانه رو$ا$� خود را با ما بساز$د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥١٩٦١٥٨/ ف٠٩١٥٩٧٩١٩٩٢

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقK ;ناف 
نازلتر$ن قيمت 

ضمانت بدون قيد و شرط 
تحویل تأیيدیه از بازرس رسمی 

کناف ایران 
(مشاوره و طراحی ٣ بعدى رایگان) 

پيمانکار: پروژه ٢٨٠ واحدى 
سرافرازان، هتل ميثاق، بيمارستان 
جواد االئمه، هتل الماس هتل کيانا، 

مسکن مهر گلبهار 

 ٣٨٨٢٢٦٢٧
٠٩١٥٤٧٤٠٣٠٠

٩٥٢٧٧٣٤٣/ ف

فروش و اجرا' 
سقK ;اذب، تا$ل گچ�

PVC آسمان مجازى  و 
 

 ٠٩١٥٧٩٠٠٠٢٣-٣٧٢٩٤٧٧٥

پيمانRار'
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

گروه معمار' تچرا 
دکتراى تخصصی معمارى 

طراحی، نظارت، اجرا، بازسازى 
٩٥٢٣٢١٤٦/ ق٠٩١٥١٠٤٥٤٢٢

;اوشگران
معمار' مدرن 

شماره ثبت ۵۵٢۵٨ 
پی تا بام پروژه هاى ساختمانی 

با رزومه کارى بسيار باال در 
انجام کارهاى پيمانی و بازسازى 

مهندس هروى ٠٩١٥٨٢٧٣٠٦٢
٩٥١٩٩٢٧٠/ پ       ٣٨٦٨٦٨٥٧

٩٥١١١٨١٤/ پ

;ليه امور ساختمان
احداث بنا -تعميرات -تغييرات 

خرده کارى -بازدید رایگان
حسينی ٠٩١٥٥٠٦٦٠٨١

شر;ت ساختمان� اند$شه سازان 
مدیریت طرح و پروژه هاى 

عمرانی دکوراسيون داخلی، 
بازسازى، مقاوم سازى بازدید، 
مشاوره و طراحی اوليه رایگان 

 ٣٨٩٢٧٤٠٢
 ٠٩١٥٠٩١٦٦٥٧
 ٠٩١٥٠٩١٦٦٥٨
٠٩١٥٠٩١٦٦٥٩

٩٥٢٩٥٧٣٠/ ف

٩٥٢٠١٢٣١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

شر;ت اساس 
نقش آر$ا

ارائه دهنده کليه
 خدمات بازسازى

 فنی و اجرائی ساختمان
 ٠٩١٥٩٠١٠٠٦٣
 ٠٩١٥١٨١٠٦٠٤

٩٥٢٤٢١٦٤/ ل٣٦٩٠٦٠٧٩

طراح� - بازساز' 
تغييرات

با ارائه رزومه کارى و 
نمونه کار

مشاوره و بازدید رایگان 
(نقد و اقساط)

تلفن: ٣٦٠٧٣٩٢٦
همراه: ٠٩١٥٦٨٦٣٠٠٧

 

٩٥٢٩٤٤٧٢/ ق

Gگروه معمار' آرت
بازسازى، طراحی، نظارت، اجرا

٠٩١٥٦٠١٠٨١٥
٩٥٢٨٩٠٢٢/ ر

بازساز'
تعميرات وتغييرات بناهاى قدیمی 

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٢٠٣٠١١٣-٣٦٠٧٨٠٠٣

٩٥٢٣٧٥٣٩/ ل

مهندس� پا$ا 
طراحی، اجرا، دکوراسيون، محوطه، نما 
٠٩١٥٣١٠٠٢١٠-٣٧٥٩٨١٤٣

٩٥٢٣٠٩٠٦/ ب٠٩١٠٥٦٥٢٣١١

دنيز د$زا$ن 
مشاوره، طراح� و اجرا 
مسکونی، تجارى، ادارى، ویال 
ساخت، بازسازى و مدرن سازى 

با کمترین هزینه 
الکچرى زندگی کنيد 
بازدید و مشاوره رایگان 

نقد و اقساط 
٠٩١٢٢١٥٤٨٧٣

٣٨٩١٨٧٢٠
٩٥٢٨٠١٣٩/ ب

مهندسين معمار' سRن� دژ
(بازسازى)طراحی متفاوت،نظارت

اجراى لوکس،بازدید رایگان
٠٩١٥١٠٩٢٥٠٠

٩٥٢٧٢٩٨٦/ پ

بازساز'
تغييرات بناهاى قدیمی به جدید

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٣٥٨٢٦٤٤-٣٦١٠٩١٤١

٩٥٢٣٧٥٥٥/ ل

گروه مهندس� هترا
، بازسازى و نوسازى  (ثبت ۵١٠٨٠) 
وام بانکی ٢% ، بازدید و طرح رایگان
٠٩١٥١١٠٩٨٠٥-٣٦٠٤٤١١٨

٩٥٢٨٧٥٤٧/ ل

٩٥٢٦٨٠٥٠/ م

فروش و$ژه بتن
  مصالح صددرصد شکسته

    با شيت آزمایشگاهی
 ٠٩٣٥٦٨٥٠٠٢٢

فروش بتن آماده 
با مصالح صددرصد 

شکسته با شيت 
آزمایشگاهی اجراى 

انواع کف سازى و دیوار 

٠٩١٥١١٣٢٥٩٤
٩٥٣٠٣٤٢٢/ ر

٩٥٢٠٠٦٩٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

فروش بتن  

٠٩١٥٦٩٠٥٠٠٦
٩٥٢٠٥٣٥٣/ ق

٩٥٢٩٢٧١٧/ پ

فروش و$ژه بتن آماده 
باضمانتنامه کتبی و شيت آزمایشگاهی 

٠٩١٥٤١٣٦٠٨٠-٣٥٢٤٢٠٠٠

فروش و$ژه بتن آماده
به صورت محدود عيار ٣٠٠ نقدى 

٨٠,٠٠٠ تومان
٠٩١٥٣٦٧٥٠٠١

٩٥٢٧١٨١٧/ ق

مشاوره و نظارت 
ساختمان ها' مشار;ت� 

٠٩١٥٥٢٢٤٢٩٠  مهندس محمدى
٩٥٢٥٣٠٣٤/ م

٩٥٢٠٩٩٧٨/ پ

د$وار;ش� اراض� 
ساخت ویال ،استخر 
٠٩١٥١١١٥٣٣٨

٩٥١٩٥٨٢٤/ پ

پيمانRار' ;اج
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

;ليه ;ارها'
 ساختمان� 

طرح هاى قدیم به جدید 
و امورکليه کارهاى شهردارى

 با قيمت مناسب 
٠٩١٥٥٧٩٩٣١٦

٩٥٣٠٢٠٠٤/ م

خر$د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

قالب بند'
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٢٤٠٢٩٧/ پ

Gنصب ;اش� سرامي
تعميرات ،تغييرات،خرده کارى

٠٩١٥١٥٧٩١٨٦
٠٩١٥٢٠٣٩١٨٦

پيمانRار' ساختمان ثامن 
 سنگ، پله، موزائيک، سراميک و 

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

تعميرات تغييرات تخر$ب
ساخت زمين و پشت بام 

دیوارکشی اراضی و ویال خرده کارى
٩٥٢٥٣١٨٩/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

٩٥٠٩٧٨٢٧/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

پيمانRار' ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥١٧٧٢٩٦/ ف

پيمانRار' ساختمان
به صورت مدیریت پيمان
٨ درصد از کل هزینه ها

٠٩١٥٥٨٦٧٥٠٥
٩٥٣٠٢٦٤٧/ ق

ساخت از پ� تا بام 
تغييرات تعميرات تزئينات 
تخریب دیوارکشی ویالسازى

٩٥٢٥٣١٣٦/ پ٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

پيمانRار' حسين�
نصب کاشی، سراميک، موزائيک 

سنگ،پله، دیوار، رفع نم  سرویس ها و..
٠٩١٥٨٢٧٤٥١٤-٣٢٥٦٢٤٠٤

٩٥٢٩٤٤٠١/ ط

خدمات آرماتوربند' 
قالب بندى، دیواربرشی 

سقف هاى بتنی، کاشت بلت و صفحه 
بازدید رایگان ٠٩٣٠٥٧٣٤٢٠٦

٩٥٢٢٥١٧٧/ پ

٩٥٠٦٣٦٩٠/ پ

از پ� تا بام-د$وار;ش�
محوطه سازى سيمانکارى گچ کارى 
نيرو  تامين  و  سراميک  موزایيک 

٠٩١٥٩٠٠٢١٥٥سعادتی

سنگ ساب� توس 
ساب انواع سنگ، موزائيک

بتن، گرانيت 
٠٩١٥٥١١٦٩٠٥-٣٦٩٠٨٤٤٩

٩٥٢٩٣٨٠٨/ م

اجرا' نما ضامن 
سنگ کارى، کاشی کارى، سيمان کارى

 گرانوليت، شسته، نماى رومی 
٩٥٢٨٧٢٠٩/ م٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

$G شر;ت معتبر
جهت انجام ابنيه فنی 

(بّنایی با سنگ) از شرکتها 
و افراد داراى توان اجرایی 
دعوت به همکارى می نماید.

 ٠٩١٥١٠٦٧٩٥١
 ٠٩٣٩٧٩٠٨٨٨٢
٠٩٣٦٢٦٤٤٤٦٩

٩٥٣٠١٥٨٣/ ل

 Gنصب ;اش� و سرامي
چسبی و دوغابی،گچ کارى و

 رفع نم سرویس
صبورى ٠٩١٥٩٠١٨٧٤٤

٩٥٢٨٤٤٤٢/ خ

تخر$ب سلطان� 
خاکبردارى و گودبردارى
 CGL تحت پوشش بيمه هاى
مشاوره رایگان با كادر مجرب 
با قيمت مناسب كليه لوازم 

ساختمانی شما را خریداریم  
٠٩١٥٣١٩٤٠٢٩

٩٥٢٢٤٥٥٢/ ل٠٩١٥٦٩٠٦٥٢٠

 تخر$ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

;اشت ُبلت و ُ;رگير'
 ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

حيدرى٠٩٣٧٦٢٦٨٣٣٦
٩٥٠٤٨٢٠٤/ خ

تخر$ب
مشهد پوشش
خاکبردارى 

تخریب با بيمه هاى الزمه 
و کادرى مجرب با قيمت 

مناسب مصالح ساختمانی 
شما را خریداریم

 ٠٩١٥٥١٩٦٥٣٥
 ٠٩١٥٧٦٧٧٦٩٧

٩٥١٣٠٥٦٦/ ل

 تخر$ب فور' 
مشهد الرضاء

 تخریب و خاکبردارى بدون تعطيلی
 با مسئوليت بيمه ایران 

کليه مصالح تخریبی و ضایعات 
شما را خریداریم.

٠٩١٥٧٠٠٤٩١٣ 
٩٥٢٣٢٥١٢/ م٠٩١٥٧٠٠٤٩١٧

٩٥٢٩١٣٢٠/ د

تخر$ب 
خا;بردار'

با بيمه و خرید مصالح
٠٩١٥٠٤٠٣٦٠٢

نجاتی ٠٩١٠٥٦٢٣٦٢٥

٩٥٣٠٢٥٩٣/ م

تخر$ب جاودان 
متر' ٣٥٠٠

 

 ٠٩١٥٠٧٠٤٨٣٠
٠٩١٥٧١٤٠٠٥٢

تخر$ب و خا;بردار'
  با لودر بيل ;مپرس�

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

٩٥١٩٩٧٧٧/ پ

تخر$ب
 فور' رسول�

انواع ساختمان هاى بتنی 
و اسکلت آهن 
با قيمت پایين

کارشناسی و مشاوره رایگان
 CGL تحت پوشش بيمه 

درب و پنجره و مصالح تخریبی 
را با قيمت باال خریداریم

٠٩١٥٧٠٠٤٠٥٨
٠٩١٥٧٠٠٤٠٥١

خدمات تخر$ب فرهاد ;وهRن
جهت تخریب بتن آسفالت و شفته 
با کمپرسور و هيلتی و حداقل قيمت

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٢٠١٨٧٣/ ل

٩٥٠٨٣٣٦٧/ ف

تخر$ب ساختمان 
برادران 

تخریب ساختمان
خاک بردارى با مينی لودر و لودر 

و بيل ، خرید لوازم 
 CGL تحت پوشش بيمه

عضو ثابت اتحادیه ابوطالب١۵
٠٩١٥٣١١٠٧٩٠

                         ٣٧٢٥٥٢٥٩  

خا;بردار' 
و گودبردار' 

با مينی لودر و خاور
٠٩١٥١٢٣٩٣٢٦
٠٩٣٥٤٦١٩٩٥١

٩٥٣٠٠٢٢٦/ ق

حمل خاt ونخاله
بانيسان شبانه روزى

فرنيا ٠٩١٥٣١٠٦٢٣٢
٩٤٣٩٥٠٨٤/ پ

٩٥١٦٧٠٣١/ ط

تخر$ب 
برادران رحمت� 
سرعت، ایمنی، کيفيت 

مجرى پروژه هاى
تخریب و خاکبردارى

 کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب
 اجاره بيل مکانيکی

و پيکور 
CGL بيمه

 ٠٩١٥٣١٠٣٩١٤
 ٠٩١٥٥٠٢٩٠٣٣
٠٩١٥٣٠٢٤٠٩١
٠٩١٥٥٠٦٥٧٨١

٣٢٥٩٤٨٧١ 

تخر$ب ارزان  
بازسازى- خرده کارى   

فورى
٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨ رضایی

٩٥٢٩٤١٨١/ ق

حمل خاt و نخاله 
نيسان -شبانه روزى 

٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٨ عرب
٠٩٣٩٥٣٤٥٧٧٣

٩٥١٩٣٦٤٤/ پ

٩٥٣٠٢٥٩٢/ م

تخر$ب رحيم�
CGLمترى٣۵٠٠،با بيمه

٠٩١٥٣٣٨٢٣٧٠
٠٩١٥١٠٣٢٣٧٠

٩٥٢٩٤٠٣٣/ د

تخر$ب ساختمان و خا;بردار'
ما  از  را  قيمت  لودر-آخرین  با 
بخواهيد. ٠٩١٥٥١٤٤٩٩٦
حسينی ٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦

تخر$ب
فور'

 خاکبردارى و خرید مصالح با بيمه 
نام آور٠٩١٥٧٧٧٠٣٨٣

٠٩١٥١١٩٠٣٨٣
٩٥١٩٩٦٨١/ م

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

٩٥٢٨٤٣٨٠/ پ

تخر$ب ارباب�
مترى ٣۵٠٠ 

٠٩١٥٨٧٥٨٥٤٥
٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

با;س محمد' شبانه روز' 
پيروزى وکيل آباد- آزادشهر  

قاسم آباد ٠٩١٥٦٥٠٠٧١٨
٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤

٩٥٣٠٠٦٣٢/ ف

با;س 
آزاد شهر، رضا شهر، قاسم آباد 

 

٠٩١٥٢٥٠٧٠٩٠
٩٥٢٣٦٠٤٢/ ط

تخر$ب فور' 
ساختمان پرواز

تخریب در عرض ۴ الی ۵ روز 
با بيمه بينا 

مدیریت تخت طاقدیس
٣٢٧٨٠٢٦٣-٠٩١٥٦٩٢٧٥٩٣

٠٩١٥٦٢٤٨١٥٦
٩٥٢٩٨٥٥٧/ ف

تخر$ب ساختمان

پيمان ;ار'

بازســـاز'

بتـــن 

آماده همRار' و استخدام
نما;ار،;اش� ;ار،سنگ ;ار

٩٥١١٢٧٧٢/ م

٩٥٢٦٣١٨٠/ ل


