
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
١١

 Lاتوماتي دربها
پرد�س

مرکز پخش تيغهاى کرکره 
(فوم دار کروکی ترک و 

غيره) و یراق آالت کرکره 
برقی (کاورموتور ساید ، 

جاقفلی، ریل و ...) 
زیر قيمت تهران 

شماره تماس فروش همکار 
 ٠٩١٥١١٠٢٨٥٠

شماره تماس فروش به 
مشترى ٠٩١٥٥٢٢٠٣٧١ 

٩٥٣٤٨٤٤١/ ف٣٧٥١٩٠٩٧

تعميرات
 فوق تخصص�

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

 ٠٩١٥١٠١٥٤٥١-٣٦٦٣٣٠٠٩
٩٥٢٣٣٥٩٦/ م

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

٩٥٣٣٥٠٢٨/ ف

 xد+ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

گوهر ُدر 
 ساخت و راه اندازى رول آپ 

برقی با تيغه AKOK اراک 
تحویل کمتر از ٢۴ ساعت 
هدف ما رضایت شماست 
٠٩١٥٥٠٧٨٥٩٠

٩٥٢٨٢١٤٦/ آ٣٢٤٢٩١٧٨ 

شر+ت مهندس� 
سحر 

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

با بيش از ١٠٠٠ پروژه 
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٦/ ف ٣٢٢٥٧٦٥٦

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥٣٠٩٧٧٧/ ف

٩٥٣٠٠١٠٨/ ف

شر+ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣     

دوربين مداربسته 
تمام اقساط

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ قيمت استثنایی
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

٩٥٣٤٠٨١٥/ پ

امين 
فروش ویژه نوروزى 
طراحی ، فروش ، اجرا
دوربين مداربسته

دزدگير
گيت فروشگاهی 

 ٠٩١٥٦٢٠٠٤٤٣
٣٦٠٤٦٤٠٣

سيدرضی١٩

٩٥٣٢٨١٩١/ ف

مر+ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٢-٣٦٠١٤١٧١

٩٥٢٣٧١٣٧/ ف

دوربين مداربسته (IP- آنالوگ)

 پارس سيستم 
نصب و راه اندازى، 

تعميرات، انتقال تصویر، 
تعویض 

(شبکه، سانترال، دزدگير) 

٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

xدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

   تمام اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

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

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

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

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

xدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان

٩٥٣٣٩٢١٠/ پ

١-٣٧٥٣٣٤٢٠
٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

امنيت را با ما تجربه +نيد
دوربين ،دزدگير

 سيستم هاى امنيتی
٠٩١٥٩١٥٠١١٣ صنعتکار

٩٥٣٢٧٠١٦/ ف

٩٥٢١٤٨٠٧/ م

سود +م، قيمت منصفانه 
فروش دوربين ودزدگيرایمن ٣۶

ماه گارانتی تعویض بازدید تست رایگان 
٠٩١٥٦٩٧٦٠٠٥- ٣٧٦٥٦٩٩٥

٩٥٣٠٦٤١٨/ ف

شر+ت 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

 خرده +ار فور
 

٠٩١٥٤١٨٩٦٢٠
٩٥٣٤٧٢١٤/ م

سهندگاز 
 تعميرات و خرده کارى 

گاز- نرده 
در اسرع وقت و بدون تعطيلی 
ارزان-فورى (بازدید رایگان) 

٠٩١٥٥١٤١٣٩٨
رمز ماندگارى: مشترى مدارى 

٩٥١٨١٧٣٦/ م

٩٥٣١٤١٥٤/ پ

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

ت�نو گاز شرق 
طراحی و اجراى لوله 

کشی گاز تجارى و مسکونی با 
اخذ تائيدیه از سازمان نظام 
مهندسی اجراى خرده کارى، 

اجراى نرده پروفيلی و لوله اى 
در همه طرح ها 

نژاد هاشمی ٠٩١٥٣٢١٢٣٤٨
٩٥٣٠٠٤٦٧/ ف

٩٥٠٣٥٢٠٢/ ف

خرده +ار گاز 
با اطمينان خاطر بدون خرابی با ٣٠ 
سال تجربه ، ارزان، استاد حسين

٣٨٦٧٠٦٠٨ -٠٩١٥١١١٧١٦٦
٩٥٣٠٩٧٧٥/ ف

  تخفيN و�ژه 
جابجایی لوله گاز و کنتور 

( لوله کشی آب و نصب شيرآالت ) 
٩٥٢٩٨٢٣٤/ ف٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥

شر+ت گازرسان� سارنگ آسمان� 
گاز، نرده

مدیرعامل مهندس پویان ذاکرى
٠٩١٥٣١٣٨٠٥٨-٣٧٦٣٣٧٣٤

٩٥١٠٤٧٠٣/ ف

٩٥٣٠٩٨٨٤/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

 خرده +ار
گازرسانی، انواع نرده

ارزان     فورى  
٩٥٣٣٤٤٥٧/ ف٠٩١٥٤٧٤١٦٠٤

اقساط ٦ ماهه 
گازرسانی - تفکيک کنتور 

٠٩١٥٣١٥٢٧٤٧
٣٨٦٤٤٥١٩-٣٧٦١٢٩٦٤

٩٥٢٤٥٦٤٦/ پ

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

گازرسان�
(تجار ، مس�ون�) 
خرده کارى ، تفکيک کنتور

٩٥٢٦٠٠١٠/ ل٠٩٣٦٠٧٧٤٠٩٨

گازرسان� آزموده 
نرده  تسویه  بعد  تایيد  اول 

فرفورژه، ساده ٠٩١٥٣١٨٥١٧٣
٩٥٣١١٢٢٠/ ف٠٩٣٨٨٤٠٣٣٤٩

٩٥٣١٦٣٥٥/ ف

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

فقط خرده +ار
گاز-آب-نرده-جابجایی کنتور

 با قيمت مناسب
سام   ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥

٩٥٣٤٤٧٧٩/ ق

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥٣١٨٧٧٢/ م

تعميرات و
جابجائ� لوله گاز

 

٩٥٠٨٨٧٧٣/ ل٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤

لوله باز+ن� 

پا+يزه
نصف قيمت
رفع نم و بو
شبانه روزى

تضمينی
فقط در ١۵ دقيقه
پيروزى  ٣٨٦٤٦٣١٩

هاشميه ٣٨٨٤١٧١٩  

سجاد  ٣٧٦٦٥٦٨٩ 
 ٣٦٠٤٠٩٩٠ فرامرز 
احمدآباد ٣٨٤١٧٤٩٦ 
سناباد ٣٨٤٣٠٨٥١

 وکيل آباد  ٣٥٠٢٥١٦٨ 

امامت  ٣٦٠٦٠٩٨٠  
معلم  ٣٦٠٣٤١٩٥  
دانشجو ٣٨٩٠٥٢٨١ 
قاسم آباد٣٦٦٢٩٦٧٥ 

 ٣٦٥٨٨٣٦٠ ميثاق
 ٣٨٥٥٥٣٦٧ رضا  امام 
تمام نقاط ٠٩١٥٧٠٥٨٥٨٢

٩٥٣٣٢٣٩٤/ ل

رفع نم و بو 
بدون خرابی

 تخصص ماست
اسدى      ٠٩٠١٧٥٠٢٢٨٥
غالمی       ٠٩١٥٥٢١٠١٧٦

٩٥٣٥٢١٣٤/ پ

٩٥١٢٥٦٠١/ پ

وصل اگو
الیروبی ومقنی

٠٩١٥٦٥٢٢٤١٧

ال�روب� 
 Lسبتي
مقنی، الیروبی چاه 

تشخيص سرچاه، لوله بازکنی 
٠٩١٥٥٢٠٥١٩٥
٠٩٣٧٠٥٤٠٩١٦

٩٥٢٧٤٨٤٢/ ف٠٩١٥١٢٤٤٥٣٢

لوله باز+ن� 
ممتاز

فقط در ١۵ دقيقه 
شبانه روزى
کمترین قيمت

رفع نم و بو 
تشخيص با دستگاه 

هاشميه ٣٨٨٣٩٨٤٧
فلسطين ٣٧٦٠٣١٥٣
سناباد ٣٨٤٦٠٥٩٦
خيام  ٣٧٣٤٠٥٠٨
صياد ٣٨٦٥٧٠٢٢
امامت  ٣٦٠٢٣١٧٣
دانشجو ٣٨٩١٤٠٣٧
شهدا   ٣٢٢٨٢١١٠
احمدآباد ٣٨٤٦٠٥٩٦
فکورى ٣٨٨٣٩٨٤٧
فرامرز ٣٧٣٤٠٥٠٨
امام رضا ٣٨٥٨٠١٧٩
فردوسی ٣٧٦٦٢١٣٨
سجاد      ٣٧٦٠٣١٥٣
معلم       ٣٦٠٢٣١٧٤
سيار ٠٩٣٧٤٤٤٢٧٦٥

٩٥٢٤٣٦٨٢/ ل

لوله باز+ن�

هاشميه
شبانه روزى

تشخيص با دستگاه
هنرستان ٣٨٨٤٣٩٩٥

٣٨٦٥١٤٩٥ پيروزى 
 کوثر ٣٨٨٢٨٦٧١
 صارمی ٣٨٦٨٨٠٠٤
 سيار ٠٩١٥٧٠١١٠٦٥

 
 

٩٥٣٢٩٤٩٥/ ل

لوله باز+ن� 
شهروند 

تضمينی
ارزان و فورى

رفع نم و بو
تشخيص با دستگاه
شبانه روزى

 فقط در ١۵ دقيقه 
سجاد      ٣٧٦٣٠٦٧٩
احمدآباد   ٣٨٤٥٩٦٥١ 

هاشميه  ٣٨٨٤٣٩٩٥

قاسم آباد ٣٦٦٣٠٦٧٥

پيروزى  ٣٨٦٨٨٠٠٤

وکيل آباد  ٣٥٠١٥١٥٢

فرامرز    ٣٦٠٦١٦١٤
عدل خمينی ٣٨٥٤٢٢٩٦

دانشجو ٣٨٩٢١٣٧٠

معلم ٣٦٠٣٤٢١٦

عبادى    ٣٦٦٣٠٦٧٥
٩٥١٧٠٦٥٥/ ف

  لوله باز+ن�
با فنر نصN قيمت

هاشمی
٠٩١٥٢٤١١٠٩١

٩٥٣٥١٦٢٧/ ل

لوله باز+ن� با فنر
نصN قيمت

شعبانی   ٠٩١٥٧٠٨١٦٤٤
٩٥٣٣٢٣١٤/ ل

لوله باز+ن� با فنر 
نصN قيمت 

 

٠٩٣٧٨٣٠٩٦٣٢
٩٥٣٤٣٨٠٥/ ف

لوله باز+ن�
با فنر نصN قيمت

دهقان        ٠٩٣٣٣٩١٥٥٠٥
٩٥٢٤٣٨٠٦/ ل

لوله باز+ن� عادالنه
با فنر ۶٠% تخفيف
هاشمی٠٩١٥٢٤١١٠٩١

٩٥٣٥١٧٢٩/ ل

 

٩٥٣٣٢٣٥٦/ ل

لوله باز+ن� 
ماهان

نصف قيمت
شبانه روزى

فقط در ١۵دقيقه
رفع نم بدون خرابی
امامت ٣٦٠٧٣٢٧٥
سجاد  ٣٧٦٦٥٦٩٠
٣٧٦٧١٥٦٢ خيام 
راهنمایی ٣٨٤٣٠٨٥١
٣٨٤٦٤٨٩١ آباد  تقی 
٣٨٦٧٩٥٢٧ رضاشهر 
هاشميه ٣٨٨٤٣٤٦٠
صياد ٣٨٩١١٣٠٢
وکيل آباد ٣٥٠٢٥١٨٨
دانشجو ٣٨٩١١٣٥٨
قاسم آباد ٣٦٦٤٢٨١٧
ميثاق ٣٦٥٨٨٣٦٠
خرمشهر ٣٨٥٥٥٣٦٨

لوله باز+ن�

  تالش
فقط در ١۵ دقيقه
ارزان و فورى
رفع نم و بو 

تشخيص با دستگاه
تضمينی،شبانه روزى

 ٣٧٦٦٥٤٤٨ سجاد 
 ٣٨٨٢٧١٠٠ هاشميه 

 ٣٦٢٠٧٠١٥ آباد  قاسم 

 ٣٨٤٣٣٧٥٥ احمدآباد 

 ٣٦٠٤١٦١٤ فرامرز 
 ٣٨٦٨٧٩٦٩ آب و برق 

 ٣٨٩٢١٣١٩ دانشجو 

 ٣٨٥٤٧٧٨٢ خمينی  عدل 

 ٣٥٠١٣٤١٠ آباد  وکيل 

 ٣٨٦٨٧٩٦٩ پيروزى 
  ٣٨٤٣٣٧٥٥ سناباد 

تمام نقاط  ، طرقبه ، شاندیز
٩٥١٥٧٤٣٤/ ل٠٩١٥٧٠٩٣٥٤٥

لوله باز+ن� 

xپا
تضمينی

کمترین قيمت 
شبانه روزى 
احمدآباد ٣٨٤٥٩٤٠٣ 

وکيل آباد ٣٥٠١٢٥٥١ 

معلم  ٣٦٠١٠٥٥٤
قاسم آباد ٣٦٢٣٧٣٦٣ 

امامت  ٣٦٠١٧٥٧٨
سناباد ٣٨٤٥٩٤٠٣
پيروزى ٣٨٧٦٨٧٣١

فرامرز  ٣٦٠٢١٨٧٧ 

کوهسنگی  ٣٨٤٥٩٤٠٣

هفت تير ٣٨٩٢٩٦٨٧

سجاد  ٣٧٦٤١٥٢٩ 
سازمان آب٣٧٦٠٣٢٣٩ 

الهيه   ٣٥٢٢٨٣٨٧ 
شهرک صنعتی 

٣٥٢٢٨٣٨٥
٩٥٣٥١٨١٢/ ل

رفع نم
وخرابی نانو  بدون 
لوله کشی - ترميم
مطهرى           ابوطالب 
٣٧٢٤٢٩٢٩
قرنی عبادى  
٣٧٢٤٦٥٠٨
هفت تير              کوثر 
٣٨٢١١٨٣٤
امامت آباد    قاسم 
 ٣٦٠٥٣٥٦٨
فکورى  پيروزى 
  ٣٨٦٦٢٠٤٥
وکيل آباد     دانشجو 
 ٣٥٠٩١٠١٥
آب  سازمان  سجاد  
٣٧٢٤٢٩٢٨
سيار٠٩١٥٥١٥١٣٧٠

٩٥٣٣٥٧١٤/ ل

لوله باز+ن� 
اعتماد

٩٥١٢٩٠٩١/ پ

حفرچاه
وصل  اگو

٠٩٣٧٣٨٠٤٥٢٧

لوله باز+ن� سيد 
Nبا فنر٦٠% تخفي
موسوى ٠٩١٥٠١٤٨٣٩٨

٩٥٣٥١٦١٦/ ل

٩٥٣٥٢١٣٩/ پ

لوله باز+ن� با فنر 
٧٠% تخفيف

اسدى ٠٩٠١٧٥٠٢٢٨٥

لوله باز+ن�

ز�ر
قيمت، شبانه روزى 
سجاد  ٣٧٦٦٤٢١٧
هاشميه  ٣٨٨٤٢٩٠٠

پيروزى ٣٨٧٦٠٨١٩ 

امامت ٣٦٠٦١٠٥٨ 
عدل خمينی ٣٨٥٢٨٢٥٣ 

احمدآباد ٣٨٤٦٥٨٩٨ 

معلم  ٣٦٠٥٩٥٧٢ 
کوهسنگی  ٣٨٥٢٨٢٥٣ 

قاسم آباد ٣٦٦١٦٠٨٩ 

وکيل آباد ٣٥٠١٤٧٣٤ 
تمام نقاط سيار

٠٩٠٣٥١٠٤١٨٤

 

٩٥٣٤٦٢٠٦/ ل

لوله باز+ن�

 نمونه 
رفع نم و بو ، بدون خرابی

با دستگاه دیجيتال
با ضمانت کتبی
شبانه روزى 
 امام رضا ٣٨٥٨٠٤٩٣

الدن  ٣٥٠٢٤٥٧٩
آب و برق ٣٨٦٤٧٨٩٥

معلم    ٣٦٠١٨٥٤٤
ميثاق   ٣٥٢١٥٧٤١
فرامرز ٣٧٦٦٥٨٤٦
 احمدآباد ٣٨٦٧٠٤٣٨

رسالت ٣٦١٤٦٢٢٠
تمام نقاط ٠٩١٥٩١٤٦٥٧٢

٩٥٢٩٤٠٨٧/ ل

لوله باز+ن� و رفع نم

گازرسان�

دزدگير و دوربين
مدار بسته


