
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
١٢

٩٥١٨٩٠١٥/ ف

خر�د ضا�عات 
 �فلز  

٠٩١٥٢١٥١٥٥٧

٩٥٢٧٠٦٤٦/ م

ضا�عات و آهن آالت 
حسين� 

آهن، چدن، مس، آلومينيوم پکيج 
موتورخانه و شوفاژ،شيرآالت درب 
و پنجره، کابينت، تيرآهن وميلگرد، 

خرده ریز انبارى و... 
کلی و جزئی ( به قيمت باال)

٠٩١٥٤٠٥٠٩٣٢

خر�د ضا�عات
آهن آالت و فلزات رنگی 

مس- برنج- آلومينيوم
 پکيج -موتورخانه شوفاژ 

ميلگرد و کليه خرده ریزهاى 
انبارى به قيمت باال
٠٩١٥١٠٨٥٢٣٩

حسن پور ٠٩٣٥١٣٤١٩٨٩
٩٥٢٨٢٨٢٤/ ق

٩٥٢٠٠٦٢٨/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده و خرید پليسه، آهن و 

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

٩٥٣٠٤٤٠٧/ پ

خر�د ضا�عات 
�گناباد

آهن ، چدن ، مس ، آلومينيوم
شير آالت،درب و پنجره، کابينت

پکيج،شوفاژو موتورخانه
خرده ریز انبارى و...(به قيمت باال)

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

ضا�عات 3مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

آلومينيوم، آهن و مس و ...
٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق٣٧٤٢٩٨٦٠

ضا�عات 
صداقت

آهن، چدن، مس، آلومينيوم، 
پکيج موتورخانه و شوفاژ تيرآهن 

ميلگرد و خرده ریز انبارى 
به قيمت باال

 (حمل رایگان )
٠٩١٥٨٢٥٧٢٨٢

٩٥٢٨٥٩٥٨/ ق

٩٥٢٦٧٦٩٦/ م

خر�دضا�عات آهن و آلومينيوم 
مس، برنج، آهن مستعمل، پLيج

حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٥٥٤٨٥٧٥٠

 � خر�د ضا�عات فلز
مس برنج  

٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥١٨٤٣٩١/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

ضا�عات 
�آهنتخر�ب فور
و آهن آالت مستعمل ساختمانی 

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٢١٤٥٨٤/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨

٩٥٣٠٣٠٨١/ ط

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٠٩٣٧٦٠٨٥٧٨١

 خر�د ضا�عات

٠٩١٥٩١٥٢٤٤٥
٩٥٢٧١٨١٣/ ق

ضا�عات 
آهن

خرید از ما
 رضایت از شما 

٠٩١٥٣٢٣٠٢٩٣
٩٥٢٣٦٩٤٦/ پ

 خر�د ضا�عات 
«رضا��»

 آهن، آلومينيوم، چدن، 
موتورخانه و شوفاژ، شيرآالت

درب و پنجره، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد، کلی و جزئی و خرده ریز 

انبارى «به قيمت باال»
 ٠٩١٥٩٠٨٤٩١٠

٩٥٢٨٣٢٢١/ م

٩٥١٩٦٤١٥/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

٩٥٣٠٢٠٥٩/ پ

�ضا�عات جعفر
آهن ،چدن، مس ،آلومينيوم 

پکيج ،موتورخانه و شوفاژ 
شير آالت ،درب و پنجره 

کابينت، آبگرمکن ،تيرآهن 
ميلگرد، کلی و جزئی و 

خرده ریز انبارى (به قيمت باال) 
٠٩١٥٧٧٧٢٨٤٢
٠٩٠١٣٥١٠٣٩٣

ضا�عات
 خين عرب

آهن،آلومينيوم، مس، برنج، 
چدن، شيرآالت، شوفاژ و 
موتورخانه درب و پنجره 

کابينت تيرآهن ميلگرد و 
ضایعات کارخانجات و لوازم 

انبارى به قيمت باال
 خرید از 

ارگان هاى دولتی
٠٩٠١٣١١٧٩٠٠

٩٥٢٨٥٦٩٥/ ق

خر�د ضا�عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه  
،شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥١٨٤٣٦٨/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

٩٥٢٩٦٥٢١/ پ

ضا�عات 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، برنج 
چدن، شيرآالت ،شوفاژ 

موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی

 و خرده ریز انبارى به قيمت باال
٠٩١٥٨٠٧٦٨٥٠

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

آلومينيوم ، مس ، چدن ، 
شيرآالت، موتورخانه ، کابينت ، 

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

خر�دو فروش
 انواع آهن آالت 

 کلی و جزئی
٩٥٠٨٤٨٣٦/ ب٠٩١٥١٠٢١٦٥٢ 

٩٥٢٦٤٤٨٩/ ط

خر�د ضا�عات 
رهنما

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن، 
شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب 
و پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  

کلی و جزیی . خرده ریزانبارى به 
قيمت باال

٠٩٣٦٣٦٢٩٧٧٨

٩٥٢٥٩١٤٧/ ف

    خر�دانواع فلزات 
آهن ،  مس ، برنج،آلومينيوم  و...

حمل رایگان ٠٩١٥١٠٠٢٨٢٦
 صادقيان ٠٩٣٩٢٠٠٢٨٢٦

٩٥٢٩٦٤٧٠/ پ

ضا�عات 
حق شناس
آهن، آلومينيوم، مس، برنج 

چدن، شيرآالت ،شوفاژ 
موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 

تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی
 و خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

درب و پنجره و خر�د 
ضا�عات در محل نقد 
٠٩١٥٣١٣٩٢٧٩

٩٥٢٣٨٥٩٧/ ق

خر�د عمده آهن،مس، برنج 
و آلومينيوم (قيمت باال)   

٠٩١٥٥٠٤٦٤١٣
٩٥٢٦٥١١٨/ ق

خر�دضا�عات
 تفت�

آهن، درب وپنجره ،مس 
 آلومينيوم و...تخریب

ساختمان -شرکت درمزایده 
 ٠٩١٥٥٨٢٥٥٩٨
٩٥٢٩٣٢٤٠/ پ٠٩١٥٧١٣٧٤٩٩

خر�د ضا�عات و 
ماشين آالت 

در محل نقد 
٩٥٢٣٨٠٢٥/ ق٠٩١٥٦٠٠٠٩٨٠

٩٥١٦٩٢٢٢/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ،چدن ،مس ،آلومينيوم 

پکيج ،موتورخانه و شوفاژ 
شيرآالت ،درب و پنجره 

کابينت ،آبگرمکن، تيرآهن
 و ميلگرد کلی و جزئی
 و خرده ریزانبارى

(به قيمت باال)
٠٩١٥١٦٧١١٩٨

خر�د ضا�عات 
 «�«بيرجند

ضایعات آهن- آلومينيوم
 مس- برنج- شيرآالت

 چدن- موتورخانه- پکيج
 شوفاژ- کابينت- آبگرمکن

تيرآهن- ميلگرد
 کلی و جزئی و خرده ریز انبارى

 «به قيمت باال» خریداریم 
حمل و بازدید رایگان 

و خرید از ارگان هاى دولتی 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٢٦٣٠٨٥/ م

خر�د ضا�عات
�نوروز

آهن آالت، آلومينيوم، مس، برنج، 
شيرآالت، موتورخانه، پکيج، 

شوفاژ، کابينت، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد و خرده ریز انبارى

(به قيمت باال)حمل و بازدید رایگان
٠٩١٥١٦٧٢٥٩٤

٩٥٢٨٢٤٩٢/ م

٩٥٢٥٦٤٨٥/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ، چدن ،آلومينيوم 

مس برنج وغيره درب وپنجره 
شيرآالت موتورخانه 

شوفاژ پکيج وخرده ریز انبارى 
به قيمت باال

٠٩١٥٥٢٣٧٦٠٣  
 قاسمی

٩٥٢٧١٣٥٦/ م

خر�د ضا�عات و آهن آالت  
(مس، آلومينيوم) خرده ریز مغازه
و قفسه    ٠٩٠١٦٣٤١٢٦٧

٠٩١٥١٢٠٣٠٦٦

خر�د نقد� ضا�عات 
 به صورت تمام وقت 

پليسه،آهن و چدن خریداریم
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٠٥٢٣٧٤/ ف

٩٥١٩٦٤٣٩/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٦٠٠٩٥٨٤

٩٥٣٠٢٣٦٦/ ف

خر�د 3ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

�ضا�عات فلز
خرید نقدى به باالترین قيمت

  ٠٩١٥٢٤١١٠٧٥        
٩٥٢٦٣٥٩٦/ ف

خر�د نقد� ضا�عات 
آهن ، مس ، برنج و غيره

  کلی - جزئی  با مجوز
٠٩٣٥١٧٣٣٧٢٣

٩٥٢٩٧٦٩٢/ ق

خر�د ضا�عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه، 
شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥٣٠١٢٧٩/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

٩٥١٩٦٤٤٢/ خ

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٠٢٣٧٣

 ضا�عات خراسان�
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد و خرده ریز انبارى 

به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥٣٠٦٧٦١/ م

خر�د ضا�عات در محل 
آهن مس برنج آاومينيوم و... ميدان 

امام حسين نرسيده به چراغچی ١
٣٧٣٤٦٠٤٥-٠٩١٥٣١٩٣٤٤٧

٩٥٢٨٠٨٩٥/ پ

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  s3امپوز�ت، متال د 

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

 sمتال د
کامپوزیت، کروميت 

دیوار برش، فونداسيون 
سازه فلزى، سازه بتنی 

نقد و اقساط 
٠٩١٥٣٢٩٢٩٥٠
قنبرى ٣٨٩١٨٧٢١

٩٥٢٨٠١٤٤/ ب

  sمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

مجر� سقA ها� 3روميت 
فروش پل� استا�رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

٩٥٣٠٣٣٥١/ پ

�قالب بند
دیواربرشی -سقفهاى کامپوزیت 

کروميت- حتی شهرستان
٠٩١٥٥٠٤١٣٢٤

٩٥٣٠٤٩٢٧/ ف

پوشش سقA باران
 � نسل� نو مجموعه ا

از جدیدترین محصوالت
 آیا نگران انتقال حرارت از طریق 
سقف سازه هاى خود می باشيد؟ 
آیا به دنبال آرامش بيشتر سر و 

صدا کمتر در ویال و ساختمان خود 
هستيد؟ عایق صوت و حرارت عدم 

نياز به پشم شيشه پوشش طرح 
سفال crotile وارداتی با داشتن 

تمام ویژگيهاى زیر در کنار هم 
بعنوان محصول بی نظير معرفی 

می گردد. داراى بيمه نامه کيفيت 
و ضمانت نامه کتبی قيمت مناسب 
پوشش خرپا و سوله، مرکز پخش 

نمایندگی ایرانيت، آردواز، اندولين 
سفال بام، ورقهاى رنگی  با بيش از 

٢٠ سال سابقه کار نقشه کشی بطور 
حرفه اى (بازدید رایگان)

saqf-baran.ir
 ٠٩١٥٨٩٧٩٩٣٤ استادى

٣٦٥١٥٩٣٤ دفتر

 Aز�باسق
 ساخت پارکينگ هاى ادارى
 و خانگی، ساخت کانکس ، 

انبارى، سایبان، آالچيق 
با ورق UPVC گالوانيزه

 و طرح سفال -بازدیدرایگان
٠٩١٥٥٠٨٨٢٩٠-٣٦٦٦٤٥٨٨ 

٠٩١٥٢١٥٨٢٩٠
٩٥٢٧٢٤٨٤/ ق

پوشش سقA شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

شيبدار   Aسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٢٠٠٨٨٧/ ف

٩٥٢٨٥٦٨٧/ ط

Aپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

اجرا و نصب سقA شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٩٥٢٧٥٦٤٨/ خ٠٩١٥٨١٣١٢١٧

 آردواز 
 اجراى انواع سقفهاى شيب دار

٠٩١٥٥١٠٨٣٤٢ 
٩٥٣٠٦٩٥٤/ ب٠٩٣٠٧٩٣١٨٩٢

�طراح� و اجرا
 سقA ها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره 
٩٥١٨٨٩٠٩/ ف٠٩١٥١٠٧٠١٤٥

پارسيان پوشش
فروش و اجرا کليه سقف هاى 

شيبدار زیر فی بازار
٣٧٣٤٤٥٩٣-٠٩١٥٣٠٥٩٤٥٩

٩٥٢٩٩٥٦٣/ ل

 آردواز 
 اجراى انواع سقفهاى شيب دار

٠٩١٥٥١٠٨٣٤٢ 
٩٥١٨١٩٥٩/ ب٠٩٣٠٧٩٣١٨٩٢

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

٩٥٠٥٨٣٨٥/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 
کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 

طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

نما�ندگ� مشهد پرميت 
خر�د و فروش ا�رانيت و پروفيل 

دست ٢ 
طراح و مجرى انواع سقفهاى شيبدار 

(بازدید رایگان) 
telegram.me/mashhad_

permit
نادریان   ٠٩١٥٥٢٤٠٠١٦

٩٥٢٧٦٥٢٤/ ق

سقA و سا�ه 
3وروش 

فروش و اجراى انواع 
سقفهاى شيبدار: سوله

 سفال بام، آالچيق، سردرب

upvc پارکينگ تک پایه

سقف کاذب: رابيتس

 pvc، ۶٠×۶کناف، تایل ٠ 

٠٩١٥١١٠٠٠٢١
١-٣٦٦٧٦٦٤٠

٩٥١٩٦٢٤٢/ ق

٩٥١٨٨٨٤٠/ ف

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره  
٠٩١٥٣٢٣٨٥٩١

پوشش سقA 3وثر
طراحی و اجراى سقفهاى شيبدار 

 pvc اجراى پارکينگ سردرب آالچيق
٠٩٣٨٣٣٤٢٥٨٥ تنهایی

٩٥١٩٣٤٧٤/ ف

٩٥١٥٩٢٤٢/ خ

     Aپوشش  سق
پارسيان

طراحی و اجراى  انواع سقف هاى 
شيب دار،آالچيق،سردرب

پارکينگ،پرچين،طرح سفال
UPVC، سفال،پلی کربنات

سریع  و ارزان،بازدیدرایگان
٠٩١٥٣٥٩٥٥٩٤

٠٩١٥٣٧٧٥٥٩٤

نصب 3ننده مجاز 
سقفهاى شيب دار از پی تا بام

 ساخت خرپا و سالن 
سفال طبرستان ،پرچين ،ورق هاى
 طرح دار پلی کربنات مشاوره و 
بازدید رایگان با ٣۵سال سابقه

 ٣١-٣٦٥٧٩٩٣٠
٠٩١٥٣١١٦٣١١

٩٥٢٩٤٨٤٩/ ف

٩٥٠٨٥٣٨٠/ ف

3ناف 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

تا�ل٦٠ *٦٠ 
قيمت استثنایی

٠٩١٥٩١٦١٥٦٠
٩٥٢٢٦٨٨٥/ پ

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقA 3ناف 
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

3ناف مشهد (تهاتر)
مجرى تخصصی سقف،دیوار، دکوراتيو

www.knaufmashhad.com 
٠٩١٥١٢٤٨٤٣٣-٣٧٢٩٦٥٢٥

٩٥٠٩١٠٥١/ م

٩٥٢٤٤٥٨٩/ ف

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

٠٩١٥٦٥٧٠٥٧٦

 اجرا� 3ناف بامصالح
 مترى٢۵٠٠٠تومان 

(محدوده الهيه و قاسم آباد)
 ٠٩٣٠٧٢٣٥٢٧٧

٩٥٣٠٥١١٨/ ق

٩٥٢٩٦٤٤٦/ ط

شر3ت مهندس� آرو�ن
اجراى تخصصی کناف

(دیوار.سقف.تایل و...)

با رزومه درخشان
٠٩١٥٠٢٨٢٦٠٠
٠٩١٥٠٢٩٢٦٠٠

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقA 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش

کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

ا�رانا   3ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

کناف-تایل-PVC (مشاوره رایگان)
٩٥١٣٤١١٩/ ق٠٩١٥٤٠٢٤١٨٣

 3ناف 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

٩٥٢٧٧٣٤٣/ ف

 �فروش و اجرا
سقA 3اذب، تا�ل گچ�

PVC آسمان مجازى  و 
 

 ٠٩١٥٧٩٠٠٠٢٣-٣٧٢٩٤٧٧٥

     سقA 3اذب
 PVC تا�ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٢١٩٥٥٢/ ف

٩٥١٦٣٨٠٩/ م

٦٠×٦٠Aسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

اجرا� رابيتس
زیر سازى نماى داخل وخارج 

ساختمان
٠٩٣٩٨٨٨٦٩١٩

٩٥٣٠١٢٩٧/ ق

٦٠×٦٠Aسق �اجرا
pvc کناف. دیوارپوش .pvc

٠٩٣٠٧٢٧٩٧٨٧
٩٥٣٠١٢٨٨/ ق

گروه معمار� تچرا 
دکتراى تخصصی معمارى 

طراحی، نظارت، اجرا، بازسازى 
٩٥٢٣٢١٤٦/ ق٠٩١٥١٠٤٥٤٢٢

طراح�- احداث بنا
  بازساز� بازد�د را�گان 
٠٩٣٨٨٠٠٤٢١٩-٣٦٠٥٩٧٦٤

٩٥١٩٨٨٠٧/ م٠٩١٥٢٠٥٤٢١٩

�بازساز
(بناهاى قدیمی به سبک جدید)

٠٩١٥٢٠٣٠١١٣-٣٦٠٧٨٠٠٣
٩٥٢٣٧٥٣٩/ ل

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

٩٥٢٣٠٩٠٦/ ب٠٩١٠٥٦٥٢٣١١

٩٥١١١٨١٤/ پ

3ليه امور ساختمان
احداث بنا -تعميرات -تغييرات 

خرده کارى -بازدید رایگان
حسينی ٠٩١٥٥٠٦٦٠٨١

�بازســـاز

اجرا� سقA ــ بتن�

اجرا� سقA ــ 3اذب

اجرا� سقA ــ شيبدار


