
١٢
چهارشنبه ٢٢دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

 قالب فلز� بتن
خر�د-فروش-اجاره

 انواع قالب، لوله، اتصاالت و سرجک 
 ٠٩١٥٥٠٦٧١٩٠و...

٩٥٢٤١٦٧٠/ م

٩٥٢٢٠٥٨١/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

پارسيان قالب شرق
کارخانه توليد قالبهاى 

فلزى بتن در شرق کشور
 دفتر مرکزى : مشهد 

 چهارراه معلم ، دشت بياضی
 ٣٦٠٥٥٨٣٢-٠٥١

٠٩١٥١١٥٤٢٠٢
٩٥٢٢٤٤٣١/ ل

٩٥١٦٥٠٣٦/ ف

پو3ه 
130Kg  متر مکعب

٣٥٠١٣٦٩٤    

گرانوليت
 سيد

مجرى و طراح تخصصی
 نماهاى گرانوليت، گراباتکس 
کنيتکس و بلکا با الیه پاششی 

ضد آب بایرام با ضمانت نامه بانکی 
سجادى ٠٩١٥١١٧١٣١٥ 
 ٠٩٠٣٨٦٥٦٧١٠

٩٥٣٠٠١٢٦/ ط

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٤٦/ ل

٩٥٢٧١٣٣٩/ پ

مهندس� طلوع شرق

نماها� 3امپوز�ت
طراحی و اجرا (نورپردازى)
 با اکيپ مجرب 

مشاوره - طراحی 
داربست رایگان 
با اقساط بلند مدت
٠٩١٥١١١٧٢٠٨
٠٩١٥٣١٧٨٩١٤

اجرا� نما گرانوليت
با رو3ش نانو 

کنيتکس و انواع پوشش هاى
رنگ نما - ضدآب و نانو کردن 

نماى ساختمان
کرمانی ٠٩١٥٩١٢٧٩٠٣
٠٩٣٠٥١١٠١٠٣            

٩٥٢١٦٤٠٧/ پ

٩٥٢٦٥٧٤٤/ م

نما� 3امپوز�ت 
مهندس� پو�ا

طراحی ،مشاوره بيمه و داربست 
رایگان با مجوز رسمی فعاليت

اقساط ۶ تا ١٨ ماهه
  ٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢  

  ٣٢٢٥٥٦٧١    

بازرگان� طلوع  
 نماینده انحصارى ورق کامپوزیت 
الو مکس و چوب ترمو وود 

٢٠ سال گارانتی 
بدون قيد و شرط

 ٠٩١٥٥٠٥٥٢٣٢
٩٥١٣٠٥٥٥/ ب٣٦٦٦٥٦٥٦

مجر� تابلو و نماها� مدرن
چوب و کامپوزیت نقد و اقساط
حسابی ٠٩١٥٤٠٣٦٤٠٧

٩٥١٩٧٧٣٧/ ق

نما� 3امپوز�ت
ایده-طراحی- داربست

آب بندى 
بيمه کارگاهی رایگان با 

گارانتی ١۵ساله نقد و اقساط
 با اطمينان کار خودتان رابه 

ما بسپارید 
٩٥٢٤١٠١١/ ق٠٩١٥٥١٨١٤٨٤

پرساژ 
مشاوره، فروش و مجرى 

نماهاى کامپوزیت
 و تابلوهاى تبليغاتی 

٠٩١٥٢٣٩١٠٥٠
٩٥٣٠٦٣٦٨/ م

3امپوز�ت 
شماره ثبت ٣۶١۴٧ 

نقد اقساط 
مرکز تخصصی نما 

بيش  از ٣٠٠,٠٠٠ متر رزومه 
نماینده و عامل فروش برندهاى معتبر

 بازدید ،مشاوره، طراحی 
محاسبه و بيمه رایگان

٣٦٠٨٠٣٠٨
٠٩١٥٣٧٥٧١٠٥

٩٥٢٥٩٩٦٩/ ق

فقط گرانوليت
طراحی و اجراء

 ٠٩١٥٥١١٦٠٠٣-٣٨٦٥٦٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٣/ ل٠٩١٠٥١١٦٠٠٣

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

٩٥٢٣٥٢٦٩/ پ

سيمانLار�،گرانوليت
ابزار رومی، کنيتکس،ُشسته

 بازسازى نماى رومی با قيمت مناسب 
٠٩١٥١٠٠٥١٧٩حسين زاده

٩٥٣٠٠٢٠٨/ ل

گروه مهندس�
 پازل

طراحی-نظارت و اجرا
نماى آلومينيوم کامپوزیت

و حروف برجسته
 بازدیدطراحی و بيمه رایگان

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٤١١١٣٤

٩٥٢٣١٤٤٤/ پ٠٩١٥١٠٨٤٩١٥

نما� 3امپوز�ت 
شعار ما

کيفيت و قيمت مناسب
 نقد و اقساط 
بازدید- مشاوره- بيمه رایگان 

٠٩١٥١٠٨٩٨٧١
٩٥٢٦٦٧٦١/ ف٠٩١٥٤٤٦٩٨٧١

نما
گرانوليت،سيمان کارى، بلکا

 ٠٩١٥٩٠٩٣٢١٨
٩٥٣٠٥٨٢٧/ ط٠٩٣٥٦٤٨٦١٣٩

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٢٢٠٠٣٩/ ل

٩٥٠٧١٦٨٤/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

٩٥١٩٨٧٣١/ خ

نما3امپوز�ت
داربست را�گان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣
 گرانوليت 

 گرانول، کنيتکس، سيمان کارى 
کيفيت باال، قيمت مناسب 

٩٥٢٥٢٢٩٨/ م٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥ 

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

 نما3امپوز�ت
 طراحی واجراى نماهاى مدرن 

قيمت استثنایی و تهاتر
٩٥١٧٩٩٢٦/ ق ٠٩١٥٦٥٩٣٧٣٣

 گرانيت پاشش�
 بی رقيب تنوع رنگ و بافت (نماى 
خارجی و داخلی ) با ضمانت ١٠ ساله 

٩٥٢٩٨٨٢٤/ م ٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢

اجراى انواع کانال کولر و هواساز  
قرنيز، هودهاى صنعتی و دریچه، 

روبروى حرعاملی ۵۵
٣٧٢٥٩٠١٨-٠٩١٥٥١٣٣١٢٤

٩٥٢٣٩٦٧٤/ ف

٩٥١٩١٩٥٣/ ق

�3انال ساز� فرهاد
سازنده انواع کانالهاى کولر 

هواساز- قرنيز- دریچه کولر
٠٩١٥٨٠٣١٢٥٤

خرده 3ار� ها-بنا�� (تضمين�) 
گچ کارى، نقاشی، تخریب، رفع نم 

موزائيک، کاشی و غيره 
٠٩١٥٠٤٩٤٣٥٥

٩٥٢٧١٣٦٣/ م

3انال 3ولر حق�
ساخت و نصب کانال کولر 

قرنيز، هود صنعتی، دریچه 
٩٥٢٥٧٤٦١/ ف٠٩١٥٥٠٢٣٦١٦

٩٥١٩٥٧٥٨/ پ

شر3ت مهندس� سداد

٣٨٠٠١ 
واحد امداد آسانسور 

(تلفن۵رقمی)

 (شبانه روزى)
٠٩١٠٥١٣٨٠٠١

باالبرونفربر
کششی وسيم بکسلی 

هيدروليک
٠٩١٥٣١٤٥٢٤٥

٩٥٣٠١٢٦٠/ پ

آسانسور و پله برق� 
نوژان 

مشاوره، فروش، نصب و اجرا 
سرویس انواع آسانسورهاى 

کششی و هيدروليک 
و همچنين انواع پله برقی 

١٢-٣٨٨٣٩٠١١
٩٥٢٦٣٨٣٦/ ف٠٩١٥٧٦٥٦٠١٠

امداد آسانسور 

آرتا 
مشاوره و بيمه 

آسانسور رایگان
 سرویس و نصب و بازسازى 

٠٩١٥٢٠٥١١٧٧
٩٥٣٠٥٢١٦/ ر

آسانبر حمل 3اال و غذا
  ساخت و تعميرات

٠٩١٥٣٠٨٧٥٢٦
٩٥٠٢٤٣٣٢/ ق٠٩١٥٠٠٣٣٨٩١

توليد3ابين 
آسانسور
دناصنعت

 ٠٩١٥١١٥٦٢٦٤
٨٣-٣٦٩٠٥٣٧٣

٩٥١١٤٩٠٢/ پخين عرب طرحچی ١۵

مشهد باالبر 
سازنده آسانسور حمل کاال، کرایه باالبر 

ساختمانی، جوشکارى اسکلت و ... 
٠٩١٥٣١٧٤٥٨٧

٩٥١٩٠٨٠١/ ق

امداد آسانسور
 سورنا 

سرویس و نگهدارى،تعميرات، 
بازسازى، اجراى آسانسور، 
ایمن سازى آسانسورهاى 

کارکرده(خدمات٢۴ ساعته)
٠٩١٥٨٠٥٤٢٣٠
٠٩٣٦٤٤٣٩٣٧٩

٩٥٢٤٦١٣٧/ م

٩٥٢٧٩٣٥٢/ ق

آسانسور- هيدرولي< 
طراحی- توليد- اجرا 
٠٩١٥٠٠٢٤٠٠٥

باالبر- کالیمر

٩٥١٦١٤٣٩/ ق

باالبرآراد 
ساخت ،نصب ،تعمير

 انواع باالبر، کاالبر و غذابر 
٠٩١٥٨١٦٥٣٥٩

٩٥١٨٢١٩٨/ پ

امدادآسانسور
(خدمات٢٤ساعته)  
٠٩١٥١١١٨٩٩٣

٠٩١٥٠٠١٨٩٩٣

٩٥٢١١١٧٢/ پ

شر3ت آسانسور آسLو
اجراى آسانسور در ساختمان هاى 

قدیمی زیر نظر مهندسين 
مجرب عمران و مکانيک

 سرویس ،نگهدارى
 بازسازى کامل آسانسور

 ٠٩١٥٨١٥٨٢٨٥
٩-٣٨٧٦٣٣٣٧

٩٥١٨٢٢٥٨/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب

 ٣٧٦٢٦٠٣٨
٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

آسانسور برجيس
مشاوره و بازدید رایگان-فروش ، 
نصب و اجرا ، سرویس و نگهدارى
٣٧٠٦٣٢٢٢-٠٩١٥٤٢٩٠٥٩٥

٩٥٣٠١٨٥٩/ ل

باالبرصنعت� وليعصر
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
٠٩١٥٥٢٢٤٢٥٧-٣٦٦٧٥٨٨٨

٩٥١٨٢٧٣٦/ ق

 باالبر فروشگاه�

درسازه
 هيدروليکی، سيم بکسلی

٣٢٥٦٩٣٨٤
 ٠٩١٥٤١٤٦٢٠٠

٩٥١٦٤٧٩٥/ ب

طال3وب
توليد انواع کابين آسانسور

٠٩١٥٨٢٢٦٣٠٠
٠٩٣٥٧٠١٩٢٤٠-٣٥٤٢٠٣٠٥

٩٥٢٧٨٩٢٥/ ف

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤

آسانسور 
سریع ترین 

مرکز رفع خرابی 
خدمات شبانه روزى  

 ٠٩١٥٣٢٠٠٦٢٦
٠٩١٥٠٠٣٠٦٢٦

٩٥١٩٧٩٣٢/ ف

٩٥٢٩١٥٩٢/ ف

باالبر 
خانگی،هتلی، آشپزخانه، مشاوره 

و بازدید رایگان 
٠٩١٥١٥٩٣٦٨٧

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

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

    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/ ل٠٩٠١٩٦٣٤٤٦٤

٩٥٢٤٣١٤٦/ ف

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

مداربسته، آنتن مرکزى، دزدگير
٠٩١٥٩٣١٢٨٣٧-٣٧١٣٣٥١٩

٩٥٢٠٢٥٠١/ پ

آلومينا
اجراى کليه خدمات 
اعالم و اطفاء حریق

٣١٨٣٩

٩٥٣٠٠٢٣٥/ م

گروه برقLاران ماهر 
ساختمانی-پروژه-تعميرات

 کابل کشی- نصبی جات- تلفن-لوستر
٠٩١٥٢٤٤٩٠٠٣ آیفون

خدمات برق 3يهان 
رفع عيب و اتصالی،خرده کارى

 و تعميرات،دوربين و شبکه
٩٥٢٤٩٤٨٦/ پ٠٩١٥١٢٣٢٤٩٨

 برقLار
 رفع اتصالی-آیفون-تلفن-سانترال

٩٥٢٠١٩٩٩/ ف٠٩٣٩٦٩٢٨١٠٠

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق 

تلفن ، کليه خدمات برقی، آیفون 
کاظمی           ٠٩١٥٨١٨٦١٦٣

٩٥٢٤١٦٧٩/ ل

برق و
 � نورپرداز

٠٩١٥٦٢٧٥٧٦٧
٩٥٣٠٥٣٦٢/ ف

٩٥٢٤٩٢٣١/ ف

برق
رفع اتصالی ، تک فاز 

سه فاز ، دوربين 
ایمانی     ٠٩١٥٠٠٢٨٢٩٥

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٢٣١٦٦٤/ ل

رفع اتصال�
  نصب� جات

٠٩١٥٦٠١٢٠٧٨
٩٥٣٠٢٩٥٧/ ف

خدمات برق شهاب 
سرتاسر مشهد 
 بدون تعطيلی 

٩٥١٩٣٢٨٩/ پ٠٩١٥١٠٨٠٣٣٩

برق- آ�فون
سيمکشی و رفع اشکال در 

محدوده قاسم آباد
٩٥٢٨٦٦٣٤/ ق٠٩١٥٣٤٧٢٥١٦

اجرا� پروژه ها� برق� 
ساختمان

توسط مهندسين ناظر قيمت مناسب
٠٩١٥٠٠٧٧٠٣٨-٣٦٠٧٥٩٠٤

٩٥٣٠٤٩٢٦/ ق

خدمات 
برق و آ�فون

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

٠٩١٥٥٠٠٧٧٠١
٩٥٢٨٤٥٤٢/ ف

٩٥٣٠٤٥٨٥/ ط

اورژانس برق شما
 رفع  عيب  واتصالی،   آیفون تصویرى 

و لوستر   بدون   تعطيلی
 تو3ل�٠٩٣٨٩٣١٢١٣٤

٩٥١٨١٥٢٤/ ق

 بابابرق�
 رفع اتصالی،برق،تلفن

نصب لوستر وسنسور بدون تعطيلی
٠٩٣٠١٠٩٠٦٤٨

٩٥٢١٦٣٥٥/ ف

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

٠٩١٥٧٧٦٩٨١٠

 را�موند 
 درب هاى اتوماتيک 

٣۶ماه گارانتی 

اقامتی 
٣٧٢٥٢١٠٧ 

٠٩١٥٣١٨١٩٢٩
٩٥٢٤٠٢٥٥/ م

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

�نماســاز

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

برق ساختمان

درها� اتوماتي<

اعالم و اطفاء حر�ق
تهو�ه مطبوع

آ�فــون

٩٥٣٠٥٣٤٣/ ف

٩٥٠٨٨٨٥١/ ف


