
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٨

٩٥١٠٣٤٨٦/ م

داربست 
 GنيRمشهد ت

 با تخفيف ویژه
٠٩١٥٨٠٨١٠٢٦

 گروه داربست فلز' 

نوشاد
 سریع و ایمن ،اکيپ مجرب،بيمه 

نصب بزرگترین پروژه هاى 
ساختمانی  صنعتی 

با بيش از ربع قرن سابقه 
٣٥٢٢٨٠٤٠
٣٨٨٤٣٠٣١

٠٩١٥٥١٥٢٢٤١
٩٥٢٩٦٤٣٢/ ف

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست ;يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

٩٥٢٨٤٦٤١/ د

داربست محRم
نصب امروز- تخته و بيمه 

٣٧٦٠٤٤٠٦

 tپيچ و رولپال
حسين پور

نصب سنگ رایگان 
بيمه و۵سال ضمانت
 ٠٩١٥٨٣٠٥٢٧١
٠٩١٥٨٣١٥٢٧١

٩٥٢٧٥٦٠٣/ م

٩٥٢٩٨٨٤٩/ ف

فروش 
ز$ر قيمت ;ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

داربست
 خراسان

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن بيمه 

مسئوليت ،تمام نقاط
٠٩١٥٥٠٥٢٩٢٢

٩٥٠٦٦٨٠١/ پ     ٣٦٦١٠٠٧٤

داربست جهان�
نصب فور'  

٠٩١٥١٠٥١١٨١
٩٥٢٠٥٦٢٨/ ف٠٩٣٩٠٤٥١١٧٠

داربست سما   
 ٠٩٣٩٦٠٩٠٨٣٧

٣٦٦٦١٠٠٧- بيمه
٩٥٢٧٩٢٨٣/ ف

٩٥٢٣٣٦١٧/ ف

داربست

شهاب
 نصب سریع و ایمن 

اجراى پروژه هاى عظيم
نصب در کليه نقاط

با بيمه مسئوليت ایران

 پيچ و رولپالک

انواع سنگ و سراميک

٣٨٥٥٢٥٧٧  
٣٣٤٤٨٠٠٨
٠٩١٥٥١٥٢٢٤٠

٩٥٢٧٢٧٦٢/ م

tپيچ و رولپال
با ضمانت،باداربست با بيمه،بی نام
جهانبانی٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

چشم انداز
نصب سریع و ایمن

٠٩١٥٣١٤٩٢٥٢-٣٦٠٧٣١٣٩
٩٥١٨١١٠٧/ ل

داربست

سادات
نصب سریع با بيمه وتخته

 و پيچ ، رولپالک

٣٢١١٧٠٧٠ 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٥
٠٩٣٥٧٣٥٥٣٦٧

٩٥١٨٦٠٥١/ ط

اجاره تخته بنا$�
  و بشRه 

٠٩١٥١٢٤٢١٧٤
٩٥٢٦٧٦١٦/ ق

داربست حافظ
سریع باتخفيف بيمه مسئوليت

 ٣٢١١٣٠٠٠
٩٥٣٠٠٠٢٥/ پ٠٩١٥١٢٥٥٢٢١

اجاره
 خریدوفروش

 تخته 
وبشRه

٠٩١٥١١١٩٢٥٠
٩٥١٩٩٩٦٨/ پ

٩٥٢٨٣١٨٦/ ط

پيام 
نصب سریع با بيمه

مجرى پروژه هاى عظيم
ساختمانی صنعتی و زیربتن

(باامکان تهاتر)
 با لوازم و بدون لوازم

پيچ و رولپالک
مرکز خرید و فروش لوازم داربست 

٠٩١٥١١١٤٠٩٠
٠٩١٥١١١٢٣٩٠

 ٣٨٥٥٤١٤١
نوشاد 

داربست

داربست شر$عت 
خرید و فروش لوازم داربست 

 ٠٩١٥٣٠٤٠١٣٧
٩٥٢٣٦٢٣٥/ ط٣٢٧٢٣٢١١

٩٥١٩٥٩٦٤/ پ

تخته وبشRه
اجاره،خریدوفروش

اکبرى   ٠٩١٥٩٩٢١٧٧٦

داربست فلز' دوستان 
بابيمه مسئوليت

٠٩١٥٥١٢٢٥٠٧-٣٢١٧٨٤٦٧
٩٥٢٤٣٥٧٩/ خ

٩٥٢٧٤٦٥٣/ پ

اجاره
 تخته و بشRه 

٠٩١٥٧١٦٣٩١٨

٩٥٢١٧٧٤٤/ پ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٣٢١٧٧٥٤٠

;ار با طناب  
پيچ  نقاشی،  ایزوگام،  کارى،  سيمان 
رول پالک، جوشکارى خدمات، صنعتی 

٠٩٣٣٧١٦١٦١٩ و غيره
٩٥٢٥٤٢١٥/ م

;ار در ارتفاع ٢
شستشو انواع نما ، پيچ و رولپالک 

درزگيرى ، نورپردازى
بيمه مسئوليت ٠٩١٥٤٠١٤٠٠٩

٩٥٢٩٤٣٢٠/ ل

;ار در ارتفاع
بزرگمهر

شستشوى انواع نما
پيچ و رول پالک ، ترميم نما

درزگيرى ، نورپردازى ، بيمه 
مسئوليت ، بدون داربست و باالبر

٣٦٠٢١٩٦٩
٩٥٢٤٨٦٠٢/ ل٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧ 

شستشو' نما
پيچ و رولپالک سند پالست 

پارسا     ٠٩١٥١٨٠٤١٦٦
٣٦٠٤٥٦٣٦

٩٥٢٦٨٦٠٣/ ف

٩٥٣٠٣٣٢٧/ پ

tپيچ و رولپال
شستشوونورپردازى

 بدون داربست وباالبر
٠٩١٥٦٩٠٧٤١٨

٩٥٢٧٨٤٠١/ ف

توليد ;ننده در و پنجره
دو جداره UPVC ، تعویض 

پنجره هاى قدیمی بدون خرابی
٣٨٣٣١٧٤٣-٠٩١٥٥٠١٩٧٨٣  

تعميرات و تعو$ض
 upvc درب و پنجره آلومينيوم و

در محل و مشاوره رایگان
٠٩٣٣٢١٦٩٠٧٨

٩٥٢٩٥١١٢/ ف

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

توليد درب ها'
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

 درب آ;اردئون� 
٢٠٠ هزارتومان

حمل و رنگ کوره 
و نصب رایگان

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی ٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠
٩٥٢٠٢٨٩٥/ ب٣٦٠٨٧٥٣٩

آلومينيوم اتحاد-ساخت درب و
پنجره هاى اختصاصی دوجداره و تک 

جداره و انواع تورى  ٣٦٢٣٧٥١٣
٣٦٢١٢٤٤٦-٠٩١٥١٢٦٧٥١٣

٩٥٢٥٩٩٢٨/ ف

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ;اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

 Gدرب ها' اتوماتي
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 
٠٩١٥٩١٧٨٨٣٢

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

UPVC 'تعمير و  رگالژپنجره ها
تور' 

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

آلومينيوم رو$ا 
توليد انواع درب و پنجره 

آلومينيوم با بهترین قيمت 
٩٥٢٩٣٦٣٩/ م٠٩١٥٨٠٤٩٤٩٨

٩٥٢٥٨٨٢٦/ ف

پذ$رش نما$ندگ�

پنجره
برنا صنعت

 توليدکننده انواع درب 
و پنجره upvc، ترمال بریک، 

نان ترمال،تورى
 و شيشه هاى خاص 

قدیمی  هاى  پنجره  تعویض   -
فروش  از  قبل  تخریب،  بدون 
مشاوره، بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلندمدت 
٣٦٠٧٨٨٠٦
٣٦٠٧٧٥١٠

٠٩١٥٢٤١١٢٠٥
٠٩١٥٢٠٣٠٠٤٧

٩٥٢٨٩١٤٢/ ف

آلومينيوم جهان ;ار 
درب  و   UPVC پنجره  و  درب  مجرى 
و  تورى  ساخت  و  نصب  آلومينيوم 

٠٩١٥٦٠٠٧٦٣٣تعویض 

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
انرژ' 

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

٩٥١٩٩٠٦٠/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

تعميرات آلومينيوم� و آهن�
درب و پنجره دوجداره PVC،کرکره  
ریلی-حياطی ٠٩٣٧١٣٣٠٩٩٦  

ميرزایی  ٠٩٣٥٨٦٧٤٧٦٦
٩٥٣٠٢٨٨٨/ پ

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

 upvc توليد;ننده درب و پنجره
آلومينيوم دو جداره و تک جداره 

٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥ 
٣٧٦٥٩٣٩١

٩٥١٦٣٩١٩/ م

٩٥٢٨٠٢٣٢/ ب

طرح تعو$ض 
طال$�

تعویض پنجره هاى قدیمی 
با پنجره دو جداره یک روزه 
راهکارى جدید براى کاهش هزینه ها 

و جلوگيرى از اتالف انرژى
پنجره قدیمی شما را با قيمت 

عالی خریداریم 
بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلند مدت 
٣٨٨١٥٣٢٩

٠٩١٥٢٠٥٠٥٦٠
(خدمات سراسر استان )

٩٥٠٥٩٨٨٧/ پ

تور' پشه گير
تورى هاى پليسه آکاردئونی 

کشویی لوالیی و ثابت در اسرع وقت
٠٩٣٧٧٧٧٣٢٨١-٣٨٧٩١٤٠٤

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان�

HDF درجه یک ٨٠٠٠٠  
مالمينه درجه١

 ١٣۵ ٠٠٠
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

٩٥٢٨٢٦٤١/ م

حفاظ آ;اردئون�

 استاندارد دقت 
مورد تایيد اتحادیه رنگ کوره اى 

حمل و نصب رایگان ۵ سال ضمانت 
   ٣٦٦٥١٣٦٥

٠٩١٥٣١٥٠٢٨٦
  ٠٩١٥٤١٥٠٢٨٦ 

آر$ا پنجره ;و$ر
UPVC پنجره 

تعویض پنجره قدیمی - تورى
٩٥٢٨٨٢٤٥/ ف٠٩١٥٥٠٦٤٥٠٩ 

٩٥٢٥٤٩١٧/ ف

ساخت ، تعميرات
 upvc درب و پنجره آهنی   
درب برقی روالپ جک

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

;ارگاه درب،پنجره ساز'
   ماروس�-سازنده انواع  

درب و پنجره و حفاظ، قيمت مناسب
٣٦٩٠٢٨١٤-٠٩١٥١١١٦٦٠٣

٩٥١٨٦٥٣٩/ ق

٩٥٢٩٣٥٥٤/ ف

بهين سازان
 ساخت و اجراى تخصصی انواع

سازه هاى فلزى سنگين
اسکلت پيچ و مهره اى
ارائه گواهينامه تست جوش

عضو نظام مهندسی
کارخانه: ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢

مدیریت: ٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٢٩٦٤١٨/ پ

 شر;ت 
سوله ثامن خاوران

شماره ثبت ١۴٢۶٣
٢٠سال تجربه،سازنده انواع 

سالن هاى سوله،اسکلت پيچ و مهره اى  
تيرورق،باکس،پل هاى هوایی

تلفن١٢-٣٦٥١٣٧١٠ 
فاکس  ٣٦٥١٣٧١٣          

 ٠٩١٥٣١٠٠٤٩١

سازه ها' فضا$� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 سازه هاى فضا کار
 احداث سالن هاى صنعتی

 ورزشی وچند منظوره 
مجوز سازمان صنایع و معادن

٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣
٩٥٢٧٥٧٩٤/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا$زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا$زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا$زوگام شRيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

٩٥٢٥٧٧٢٤/ پ

ا$زوگام
آسفالت ،لکه گيرى، قيمت مناسب 

حسينی ٠٩١٥٥٧٥٤٢٨٧
٣٦٧٧٧٧٤٩

٩٥١٩٠٥٨٥/ د

ا$زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

 

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا$زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

٩٥٢٨٨٥٦٠/ م

آسفالت
 محوطه ، زیرسازى وجدول

 و ایزوگام شرق۶٧٣۶
 نقد و اقساط

٠٩١٥٣٨٢٦٣٤٧حسينی
٣٦٦٧٨٤٧٣

 ا$زوگام پيروزبام شرق 
 بين بابانظر ٢٠ و ٢٢ 

به قيمت درب کارخانه 
٩٥٣٠١٢٦٩/ م ٠٩١٥٥١٧٦٩٣١

شر;ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

٩٥١٨٠٥٣٠/ پ

ا$زوگام 
ب� نظير شرق 

قيرگونی، آسفالت محوطه 
بازدید رایگان 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

٩٥١٦١٣٠١/ پ

 ا$زوگام 
مقدم

    اقساط ۴ ماهه 
                    بدون پيش پرداخت

قاسم آباد      ٣٦٦٣٧٣٠٤
پيروزى          ٣٨٨٣٣٣٨٤ 
طبرسی          ٣٢١١٥٣١٢

حومه مشهد         ٠٩١٥١١٦٣٣١٢                
تخفيف ویژه كارمندان

شر;ت 
آسفالت 

ثبت ۵٨۵٨٧ 
اجراى آسفالت، زیرسازى محوطه 

جاده، جدول گذارى
 نقد و اقساط 

٠٩١٥٥٢٥٤٦٣٤
٩٥١٩٦١٥٦/ پ٣٦٦٧٧٢٥٠

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا$زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
٣٢٧٠٣٠٠٧ 

اصغر حسين پور
(شعبه دیگرى ندارد) 
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

ا$زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی

لکه گيرى- بازدید رایگان 
قيمت استثنائی

٠٩١٥٨٠٩٦٧٣٢ زحمتکش
٣٦٢٢٥٨٢٥-٣٧٥٨٢٦٤٣

٩٥١٨٨٠٢٢/ ق

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا$زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

ا$زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٢٠٢١٠٠/ پ

عا$ق رطوبت�

ســوله

درب و پنجره

;ار با طناب


