
چهارشنبه ٢٢دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
١٣

٩٥٠٥٩٤٤٩/ ف

 tد3ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

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

سابقه و ضمانت نامه کتبی

٠٩١٥١٢٢١٨٤٨
٩٥١٨٤٤٩٨/ پ٣٧٦١٨٠٩٣

٩٥٣٠٢٦٨٦/ ف

 ِلِبن  -    طراح� آلمان
ِاِدن

درب اتوماتيک
کرکره اى، شيشه اى و پارکينگی

نقد و اقساط
مشترى و همکار

٠٩١٥٣١٨٠٤١٤
٥-٣٨٤٨٢٠٨٤

٩٥٠٩٦٦٧٥/ ف

3ر3ره برق� 
ج< پار3ينگ�

قيمت استثنایی ٠٩١٥٣٠٢٤٥٩٩
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

٩٥٢٥٩٠٤٩/ پ

امين ُدر 
١۴%تخفيف

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

 ٠٩١٥٩٢٢٩٥٨٥
٣٨٨٤٢٢٠٢

(نبش پيروزى٣۶)

دربها� اتوماتي< 

راما 
شيشه اى - کرکره اى 
جک پارکينگی- راهبند 
فروش ویژه کرکره برقی

با اقساط بلند مدت

 ٣٢٧٣٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٢٢٠٤٠

٩٥١١٤٢٨٥/ ط

درب ها� اتوماتي<
 سو�ن
مرکز پخش 

تيغه هاى ترک 
در استان خراسان

بدون صدا 
 با شرایط ویژه 

٠٩١٥١١٠٨٨٦٩   
٩٥١٨٢٧١٥/ ف  ٣٧٥٨٩٥٠٥

تعميرات
 فوق تخصص�

اسپاد ُدر
فروش انواع درب هاى اتوماتيک
ریموت، قفل برقی،کمترین زمان

 ٠٩١٥١٠١٥٤٥١-٣٦٦٣٣٠٠٩
٩٥٢٣٣٥٩٦/ م

٩٥١٠٣٤٨٤/ پ

نا�س ُدر
 با ضمانتنامه ٤ ساله 
فروش وتعميرات تخصصی
کرکره اى -پارکينگی 
شيشه اى -راه بند 

 ٠٩١٥٢٤٥٥٥٠٣
٢-٣٦٠٨٤٤٠١

تبر�زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

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

٩٥٢٣٢٣١٦/ پ

B٨%تخفي  
کرکره،جک،شيشه اى ،راهبند
قفل برقی،ریموت وتعميرات

٠٩١٥٧٠٠٥٨٤٠

آر�ا ُدر 
فروش ویژه درهاى اتوماتيک 

با قيمت استثنایی
کرکره، جک، شيشه اى 
خدمات، با ضمانت کتبی 

٠٩١٥٥١٤٩٧٠٣عباسی 
٩٥٣٠٤٧٣٤/ ب٣٦٩٠٥٠٨٠

٩٥٢١٤٥٦١/ پ

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

کيفيت عالی(٣۶ ماه گارانتی) 
مشاوره تخصصی تعميرات 

          ٠٩١٥١١٨١١٥١
٣٨٤٠١٠٣٤

ز�با ُدر
با  تخفيB و�ژه

% ؟
فروش ویژه زمستانه

شيشه اى، کرکره اى 
پارکينگی ، راهبند 

شماره ثبت شرکتی ٢٩۵٣٩
(عضو رسمی اتحادیه)

با بيش ازیک دهه فعاليت

 ٣٦٠٥٠٠٠٨
٠٩١٥١١٠٥٩٤٣

٩٥٢٠٢١١٩/ ف

تعميرات
درب اتومات

 

٩٥٢٣٩٦٣٨/ م٠٩١٥٨٠٥٤٩٠٠ 

٩٥٢٤٦٤٤٥/ پ

3ندوُدر
فروش وتعميرات، کرکره اى 

پارکينگی- شيشه اى-راهبند
LED- روان

پرده هوا،اثرانگشت،دوربين
مداربسته،دزدگيرعضویت ۶/۴۶٨

امجدى ٣٨٧٦٧٠١٥
٠٩١٥٣٠٨٧١٧٦

نصب وتعميرات تخصص� 
 دربهاى اتوماتيک آسانسور،باالبر، پرده 
هوا،اگزوزفن ،تبدیل کرکره سنتی به 

 ٠٩١٥٥٠٠٠٧٨٧اتوماتيک
٩٥٢٩٨٦٥١/ ق

٩٥٢٩٥٦٩٠/ د

آشيان ُدر
 الماس شرق
فروش ویژه

انواع درب هاى اتومات
سيستمهاى مداربسته 
وشيشه هاى سکوریت

٣٨٥٥٣٢٣٨
المان صنعت پارت

 درب هاى 
  اتوماتيک 

پارکينگی و کرکره اى 
گارانتی طالیی

  با خدمات ٢۴ ساعته 
www.elemandoor.com

 ٣٦٠٩٩٦٩٩
 ٠٩١٥٣٣٨٨٧٧٣

٩٥٢٨١٩٦٤/ ل

الماس ُدر
فروش و نصب انواع 

درب هاى اتوماتيک 
اقساط بلند مدت 

بدون سود،تحویل روز 
 ٠٩١٥٩٠٣٤٠٠٦

٩٥٢٢٣٧٠٠/ ل٣٦٠٦٤٠٠٦

3يان ُدر 
( عضو رسمی اتحادیه ) 

مجرى دربهاى اتوماتيک
 داراى اکيپ فنی ٢۴ ساعته 

١٨ ماه گارانتی تعویض 
مطهرى جنوبی .حدفاصل ١١و ١٣  
حميد رضا خوشدل 
دفتر٣٧٢٣١٩٩٠ (٣خط)

فروش ٠٩١٥٥٥٨١٩٩٠ 
٩٥١٨٧٠٢٩/ ب

نقد و اقساط 
انواع دوربين مداربسته

 دزدگير اماکن و پوشاک
 انتقال تصویر رایگان

گروه فنی مهندسی زوم
 ٠٩٣٦٠٧٧٥٦٩٨
٠٩١٥٢١٥٢٠٥٦

٩٥٢٤٩٩٤٠/ ف

٩٥١٨٠٧٦٧/ ف

شر3ت 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

٩٥٠٦٢٣٧١/ ف

پخش دوربين 
مدار بسته 

پک ۴ کانال AHD فقط ٣٩٠ تومان
٠٩١٥٩١٥٠١١٣-٣٢٢٣٢٠٩٠

٩٥٣٠١٤٤٠/ ف

نگهبان سيستم 
نصب تخصصی انواع دوربين 

مداربسته و سيستم هاى امنيتی 
با قيمت مناسب و گارانتی ٣ساله 

نماینده رسمی فروش و نصب 
دوربين هاىHD-PRO کره جنوبی 

و شرکت sunellدر خراسان
٣٧٦٨٩٣٨٣-٣٧٦٧٤٦٦٣
٣٨٤٨٠٥٨٧- ٠٩١٥١١١٧٦٨٠

شر3ت مهندس� 
سحر

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

با بيش از ١٠٠٠ پروژه
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٢/ ف٣٢٢٥٧٦٥٦

٩٥٢١٢٩٣٥/ پ

tدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان
١-٣٧٥٣٣٤٢٠

٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

٩٥٣٠٢٨٧١/ ق

اورژانس تعميرات
 دوربين دزدگير درب برقی
٠٩١٥٤٠٠٩٥٩٠

٠٩١٥٧٠٠٩٥٩٠

٩٥٠٥٦٥٦٤/ ف

شر3ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣

 نقد و اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

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

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

دوربين مداربسته 
 قيمت استثنایی  

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ نقد و اقساط
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

tدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

 دزدگير تابش
اولين عضو اتحادیه الکترونيک 

۴دوربين و DVR ۴٩٠ تومان
٠٩١٥٣١٤٠٨٨٠-٣٨٨٤٢٧٦٠

٩٥٢٦٣٢٧٢/ ل

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

دوربين مداربسته 
دزدگير 
حضور و غياب

(کارت،اثرانگشت ،چهره )
نصب و راه اندازى،انتقال تصویر

شرایط ویژه تسویه ۴ ماهه
شرکت آریان شبکه هيراد

٣٦٥١٥٤٥٦
٠٩١٥٠٠٢٠٢١٢
٩٥٢٩٢٣٠٩/ ق

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥١٨٤٠٣٦/ ف

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

    از آخر با ما 
 تماس بگير�د

دنياى دزدگير ،دوربين مداربسته

NVN  
خيابان سعدى 

    ١٠ خط    - ٣٢٢٢٧٨٦٠  
پدیدار  ٠٩١٥٤٥٠٠٨٠٠ 

٩٥١٥٢٨٨٠/ ف

3يفيت تخصص ماست 
دوربين ودزدگير ، بازدید و مشاوره  

رایگان    ٠٩٣٠٩٩٥٣٤٦١
٠٩١٥٧٠٤٥٧٩٢

٩٥١٠٥٥٤٨/ ف

مر3ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٩٥١٩٨٣٧٩/ ف٢-٣٦٠١٤١٧١

مقا�سه 3نيد 
3يفيت برتر ، قيمت 3متر 

فروش ویژه همکار
مرکز پخش دوربين 

مداربسته و دزدگير
 سعدى: ٣٢٢٥٦٧٨٦ 

٠٩١٥٤٦٠٠٠٤٥

 

٩٥٢٧٤٧٣٨/ ف

دوربين مدار بسته
قيمت استثنا��

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤
٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢

٣٦٦٢٤٢٥٢
٩٥٢٧١٣٩٠/ م

  تخفيB و�ژه 
جابجایی لوله گاز و کنتور 

( لوله کشی آب و نصب شيرآالت ) 
٩٥٢٩٨٢٣٤/ ف٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

�خرده 3ار
ارزان                                   فورى

گاز - نرده
٩٥٢٦٥٦٦٤/ ف٠٩١٥٠٤٠٨٥٤٢

گازرسان� آتشفشان گاز 
تفکيک کنتور و نرده

٠٩١٥٥١٨١٧١٥     
ظریفيان       ٣٥٣١٠٥٠١

٩٥١٩٧٥٨٩/ ق

٩٥٢٨٥٩٠٩/ ف

لوله 3ش� گاز
مسکونی و تجارى با تایيدیه فورى 

مناسب قيمت  و  نرده  و  کارى  خرده 
٠٩١٥٩٢٢٢٢٩١

٩٥٠٣١٩٥٨/ پ

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

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� 
تفLي<- قيمت مناسب 

نرده- نقد و اقساط 
٩٥٢٩٥١٢٨/ م٠٩١٥٣١١٣١٥٣

٩٥٢٦١٦٢٨/ ف

 �انجام 3ليه پروژه ها
�گازرسان� و خرده 3ار

مدیریت رهنما ٠٩١٥٨٥٧٧٠٩١ 
٠٩٢١٥٢٠٢٨٩٢

٩٥١٦٧٣٢٢/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

� فقط خرده 3ار
 گاز آب نرده جابه جایی کنتور 

با ارزان ترین قيمت 
سام      ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥ 

٩٥٢٧٧٦١٩/ م

گازرسان�
تفکيک کنتور گاز،تعميرات، نرده 

نقد واقساط
٠٩١٥٥٥٩٧٦١٨ -٣٧٥٣٦٧٥٣

٩٥١٨٥٠٢٥/ ط

لوله 3ش� گاز
سرد وگرم - گرمایش از کف 

ساخت انواع نرده - حرارتی و برودتی
٠٩١٥٧٢٠٢٥٤٢

٩٥٣٠٤٨٦٧/ ط

جابجا�� و 
خرده 3ار� لوله گاز

 

٩٥٢٢٠٨١٧/ ل٠٩٠٣٧٥٤٩٥٤٦

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥١٩١٤١٢/ ف

تعميرات و
جابجائ� لوله گاز

 

٩٥٠٨٨٧٧٣/ ل٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤

 �خرده 3ار
گازرسانی، انواع نرده

ارزان     فورى  
٩٥٢٩٩٩٥١/ ف٠٩١٥٤٧٤١٦٠٤

گازرسان� 
تفکيک کنتور، نرده ساده 

فرفورژه ، نقد اقساط 
٩٥٢٠٠٦١٤/ پ٠٩١٥١١٧٤٧٧٠ رهنما

٩٥١٣٢٨٦٨/ پ

اقساط شش ماهه
تفکيک کنتور، مسکونی،صنایع

٠٩١٥٥٢٠٩٥٦٧-٣٧٦٢٩٢٨٠

 شر3ت 3او�ان
 گازرسانی مسکونی، تجارى، صنعتی، نرده
و تفکيک کنتور ٠٩١٥٥١٦٢٤٢٦                 

٩٥١٩٨٩٥٣/ ق      ٠٩١٥٧٠٥٢٤٢٦    

اقساط ٦ ماهه 
گازرسانی - تفکيک کنتور 

٠٩١٥٣١٥٢٧٤٧
٣٨٦٤٤٥١٩-٣٧٦١٢٩٦٤

٩٥٢٤٥٦٤٦/ پ

٩٥٢٠٢٥٤٦/ پ

 آلومينا
گازرسانی -اجراى کليه خدمات

 صنعتی و مسکونی 
٣١٨٣٩

گازرسان� 
نيلگون شعله شرق

در  کارى  خرده  تجارى  مسکونی، 
اسرع وقت ٠٩١٥٥٥٩٦٨٧٩

٩٥٢٨٤٠١٧/ ف

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

نقد و اقساط - سيد علی عمادى
٣٥٠١٩٥٥٥-٠٩١٥١١١٠٢٣٦

٩٥٠٤٤٨٤٥/ ل

شر3ت ا�مان 
لوله کشی گاز، روکار و توکار 

تفکيک کنتور
٠٩١٥٦٠٠٢٩٠٨- ٣٦٦٢١٤٧٨ 

٩٥٢٠٠٧٧٨/ ف

اول تا�يد بعد تسو�ه
گازرسانی،خرده کارى
 ٠٩٣٥٧٢٣٣٥٣٥

دولتشاهی٠٩١٥٦٨٤٢٠٣٣
٩٥١٦٠١٢١/ خ

٩٥٢٨٧٤٩١/ ف

�گازرسان� حيدر
لوله کشی-تفکيک کنتور

تعميرات نرده
٠٩١٥٤٢٤٢٩٧٦-٣٧٣١١٩٣٥

 گازرسان�، نرده 
تعميرات  

 ٠٩١٥٩٠٥٥٠٧٢
٩٥٣٠٢٥٤٦/ م

٩٥١٢٩٠٩٢/ پ

مقن�
  وصل  اگو

٠٩١٥٢٠٢٠٣٢٩

لوله باز3ن�  

ز�ر
قيمت

اسالمی

پيروزى ٣٨٧٦٠٨٢٠ 

 ٣٨٨١٤٠١٣ هاشميه 

وکيل آباد ٣٥٠١٧٦٨٤ 

 ٣٧٦٦١٩٥٧ سجاد 
احمدآباد ٣٨٤٦٣٩٠٦ 

کوهسنگی ٣٨٥٢٨١٣٣ 

قاسم آباد ٣٦٦٢٩٣٢٠ 

 ٣٨٩١٢١٥٦ معلم 
امامت ٣٦٠٥٦١٤٣  
سرافرازان ٣٨٧٦٠٨٢٠ 

تمام نقاط ٣٦١٤٥٨٣٨
٩٥٢٨٤٩٧٧/ ل

ال�روب� 
سبتي< 
مقنی، الیروبی چاه 

تشخيص سرچاه، لوله بازکنی 
٠٩١٥٥٢٠٥١٩٥
٠٩٣٧٠٥٤٠٩١٦

٩٥٢٧٤٨٤٢/ ف٠٩١٥١٢٤٤٥٣٢

لوله باز3ن� و رفع نم

گازرسان�

دزدگير و دوربين
مدار بسته

٩٥٢٤٩٢٠١/ ق

٩٥١٩٩٢٩٣/ خ


