
١٥
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

3ر3ره برق� 
ج= پار3ينگ�
حفاظ آکاردئونی
٠٩١٥٣٠١٠٥٩٣

٩٥٣٠٥٤٤٥/ ل

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 
٠٩١٥٩١٧٨٨٣٢

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

درب 
آ3اردئون�

و انواع حفاظ
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١١٩٥٨٥٠
٩٥٣٠٦٠٦٨/ ف

٩٥١٩٩٠٦٠/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

 upvc توليد3ننده درب و پنجره
آلومينيوم دو جداره و تک جداره 

٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥ 
٣٧٦٥٩٣٩١

٩٥١٦٣٩١٩/ م

٩٥٢٨٩١٤٢/ ف

آلومينيوم جهان 3ار 
درب  و   UPVC پنجره  و  درب  مجرى 
و  تورى  ساخت  و  نصب  آلومينيوم 

٠٩١٥٦٠٠٧٦٣٣تعویض 

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

آلومينيوم رو�ا 
توليد انواع درب و پنجره 

آلومينيوم با بهترین قيمت 
٩٥٢٩٣٦٣٩/ م٠٩١٥٨٠٤٩٤٩٨

حفاظ آ3اردئون� 
همراه با رنگ و نصب  ١٨٠ هزار تومان 

٠٩١٥٥١٤٩٧٠٣عباسيان 
٩٥٣٠٤٧٤٤/ ب٣٦٩٠٥٠٨٠

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

٩٥٢٩٦٤١٨/ پ

 شر3ت 
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

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

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

٩٥١٩١٧١٤/ ق

نصب ا�زوگام                                    
درجه �= استاندارد

با قيمت کارخانه 
دفتر کارخانه: 

نبش مطهرى شمالی ۵۵  
٣٧٣٣٧٠٨٠

 ٠٩١٥١١٥٩٥٥٥

٩٥٢٥٠١٩١/ ف

ا�زوگام 
دانا بام شرق
 (با ضمانت ١٠ ساله) 

 بازدید و حمل رایگان

 ٣٧٥١٦٤٧٣
٠٩١٥١٠٦٧١٥٣

٩٥٢٨٢٥٩٥/ خ

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٢٧١٣٦٩/ م

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی و واکس 

٠٩١٥٧٣٨٩٦٠٤
٠٩٣٣٧٢٠٧٣٥٦

٣٢١٥١٧٦٨

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى 
      باضمانت ١٠ سال

آزادشهر٣٦٠١٦٧٣٧ 

دانشجو   ٣٨٦٧٥٢٥٦ 

احمدآباد ٣٨٤٤٥٦١٠ 

بلوار معلم ٣٨٩٢٩٢٤١ 

پيروزى  ٣٨٨١٧٢١٤ 

فرامرز٣٦٠١٧٧٠٣ 
قاسم آباد ٣٦٢٠٣٠٧٩ 

کوشش   ٣٣٤٩٠٧٦٩

 وکيل آباد ٣٨٩٢٩٨٠٥

٠٩١٥٥٠٧٠٤٢٢ 
عظيمی

 

٩٥١٥٤٦٠٧/ ل

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

آسفالت محوطه 
ایزوگام و قيرگونی نقد و 

اقساط ١٠ ماهه    ٣٦٦٥٩٣٢١ 
٩٥٢٠٢٨٧٦/ ف ٠٩١٥٣٠٢٧٢٣١

ا�زوگام حسن زاده 
لکه گيرى واکس ، قير آسفالت 

٠٩٣٧٣١٧٧٧٢٠
٩٥٢٩٢٢٨٨/ ف٠٩١٥٩٧٦٠١٣٤

ا�زوگام 
ب� نظير شرق 

قيرگونی، آسفالت محوطه 
بازدید رایگان 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

شر3ت 
آسفالت 

ثبت ۵٨۵٨٧ 
اجراى آسفالت، زیرسازى محوطه 

جاده، جدول گذارى
 نقد و اقساط 

٠٩١٥٥٢٥٤٦٣٤
٩٥١٩٦١٥٦/ پ٣٦٦٧٧٢٥٠

٩٥١٧٦٦٥٦/ خ

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

شر3ت آسفالت 
آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶ 
٠٩١٥٨٨١٣٣١٩

٣٦٥٨٤١٧١
٩٥٢٧٧٦١٣/ م

ا�زوگام ، آسفالت ، قيرگون�
کلی و جزئی پذیرفته می شود

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

٩٥٢٨٢٦٣٧/ م

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام شرق 

(نقد)  سریع وارزان    (اقساط)
٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧-٣٦٥١٧١٦٢

٩٥٢٤٠٣١٩/ م

ا�زوگام شرق
با ضمانت و بيمه نامه معتبر

قاسم آباد     ٣٦٦٦١٠١٠     
طالب                      ٣٢٧٩٣٠٣٠
توس                  ٣٦٦٦٥٠٩٠      
احمدآباد          ٣٨٤٦٠٩٠٥
آزادشهر       ٣٦٠٨٠٦٦٨  
پيروزى           ٣٨٧٨٨٣٤٧
حسين پور طبرسی         ٣٢١٣١٢١٢  

٠٩١٥٥٠٢٠٣٦٥

ا�زوگام شرق
لکه گيرى واکس قير

٠٩١٥٣١٠٤٢٢٦
٩٥٢٢٧٠٤٠/ ف

آسفالت 
�محوطه،ز�رساز

٠٩١٥٢٠٠٤٣٥٩
٩٥٢٥٣٤٩٢/ پ

ا�زوگام شرق
قيرگونی آسفالت و جدول

کلی و جزئی-بدون تعطيلی 
با بهترین کيفيت

٠٩١٥٣١٧٨٣٤٠
٠٩١٥٥٢٣٦٧٨٥
٠٩١٥٤٠٠٨٣٤٠
٠٩٣٦٤٦٤٤٠٤٥

٩٥١١٤٨٦٤/ م٣٧٢٤٢٠٤٠

شر3ت 
آسفالت سيد 

زیرسازى محوطه 
قيرگونی - ایزوگام

 مجوز ۴۵٢١١٢
 ٠٩١٥٧٣٤٠٠٣٤

٣٦٦٥٨٥٥٧ موسوى
٩٥١٦٠٦١٠/ پ

ا�زوگام 
�قيرگون�، آسفالت، لLه گير

پذیرفته می شود.
 ٣٧٥٢٥٥٣٥-٠٩١٥٩١٥٥١٩٦

٩٥٢٧٧٤٨٥/ م

 ا�زوگام 

٩٥١٩٨٩٥٦/ ق٠٩١٥١١٣٣٤١٤

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

٩٥٢٤٧٦٩٢/ م

ا�زوگام 
هوشمند 

فروش و نصب با ضمانت ١٠ ساله 

بلوارمعلم    ٣٨٦٩٢٣٦٦
قاسم آباد   ٣٦٦٤٠٧٢٧ 
الهيه                    ٣٥٢٣٤٦٥٣ 

 ا�زوگام شرق 
 قيرگونی و آسفالت 

با قيمت مناسب
٠٩١٥٤١٦٧٨٢١ 
٣٧٥٧٣٠٨٨

٩٥٢٣٠٧٤٨/ م

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٢٠٢١٠٠/ پ

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی

لکه گيرى- بازدید رایگان 
قيمت استثنائی

٠٩١٥٨٠٩٦٧٣٢ زحمتکش
٣٦٢٢٥٨٢٥-٣٧٥٨٢٦٤٣

٩٥١٨٨٠٢٢/ ق

٩٥٠٨٩٢٢٤/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

٩٥٢٠٢٨٩٤/ ب

 ا�زوگام شرق
 با ١٠سال ضمانت نامه کتبی

پخش ایزوگام و قير
اجرا و نصب کلی جزئی

با نازلترین قيمت
بدون تعطيلی،بازدید رایگان 

٠٩١٥٩١٥٢٣٢٨ 

 آسفالت خراسان
 اجراى زیرسازى 

ومحوطه
باالترین کيفيت،پایين ترین قيمت

مدیریت کارگر
٠٩١٥٣٠٣٩٢٩٩ 

٩٥٢٩٠٢٧٧/ ق٣٦٢٠٥٩٣٧

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 

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

 آسفالت
 محوطه سازى و زیرسازى

قيرگونی و ایزوگام 
لکه گيرى و..پذیرفته ميشود 

عليزاده - نقد و اقساط
٠٩١٥٣١٢٨٨٦٩
٠٩٣٧٧٩٢٤٣٣٣

٩٥٢٨٢٤٣٧/ ق٣٦٢٠٩٤٨٩ 

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

 ا�زوگام پيروزبام شرق 
بين پنج تن و پل فجر

به قيمت درب کارخانه 
٩٥٣٠١٢٦٩/ م ٠٩١٥٥١٧٦٩٣١

٩٥٢٦٣٥٥٨/ ف

ا�زوگام 
دانا بام شرق

با ١٠سال ضمانت نامه کتبی و 
٧سال بيمه نامه ایران

 نصب و لکه گيرى ،بازدید رایگان
 ٠٩٣٨٤٨٩٦٨١٨

٠٩١٥٠٧٨٩٧٦٧ عباسی
٣٧٣١٣٩٧٦

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥١٩٠٦٢١/ ب

ا�زوگام شرق
٣٣٦٨٠٠٨٦

٣٧٣٤٦١٤٤ -٠٩١٥٩١٦٩٢٤٦
٩٥٢٦٦٧٤١/ ف

ا�زوگام شرق
عضورسم� اتحاد�ه
لكه گيرى با ضمانت ١٠ ساله 
با تایيد مهندس ناظر محمدى

سجاد ٣٧٦٥٣٨٦٧    
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٥٠

عدل خمينی٣٨٥١٧٢٣١ 

وكيل آباد٣٨٨٣٤٠٤٢

پيروزى٣٨٧٦٢٤٣٢ 

٠٩١٥٣١٤٨٦٠٤
٩٥٢٨٩١٠٥/ ل

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٩٥٢١٩٩٦٦/ ف       ٣٧٢٨٥٧٩٥

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، قيرگونی، آسفالت
بازدید و حمل بار رایگان  

 
 

احمدآباد      ٣٨٤٣٢٤٤٣
وکيل آباد      ٣٨٩١٣٥٥٧
پيروزى     ٣٨٢٢٠٤٠٢٠
قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥
چهارراه لشکر     ٣٨٥١٠٧٣٩
١٧شهریور   ٣٣٦٥١٠٩٠
طالب   ٣٢٥٨٥١٨٧
سجاد          ٣٨٤٣٢٤٤٣

٩٥١٦٤٧٨٥/ ب٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

شر3ت توسعه عمران
اجراى آسفالت محوطه و زیر سازى

٣٦٥١٠٥٧٩-٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٢٨٢٦٣٦/ م

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

ا�زوگام شرق 
اول مقایسه بعد خرید

تخفيف ویژه (تمام نقاط شهر)
آسفالت ،قيرگونی

 کلی ،جزئی،نقد اقساط 
٠٩١٥٧٠٠٤٩٢٦

 بازدید رایگان
٣٧٥٧٤١٢٢-٣٧٣٤٢٥١٦

٩٥١٩٤١٨٢/ م

ا�زوگام
آسفالت،محوطه سازى

قيرگونی،لکه گيرى 
نقد      اقساط

 ٠٩١٥٥١٤٢١٦٨
٩٥٢٤٣٤٢٣/ ل٣٧١١٩١٥١

ا�زوگام شرق
 عا�ق سازان

ایزوگام پشم شيشه  اصل
 کلی و جزئی 

با ۵سال بيمه ایران
لکه گيرى پذیرفته می شود 

٣٧٢٨٩٥٩٥
٣٧٢٦٠٥٩٩

فروش زیر فی کارخانه 
٠٩١٥٣٠٨١٤٦١

٩٥٢٧٧٦٢٣/ م

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

عا�ق رطوبت�

ســوله

٩٥١٠٥٤٩٥/ ف

٩٥٢٦٤٧٣٩/ ف


