
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
١٦

 نقاش� رستگار
کاغذ، اکيپ زیاد فورى، نقد اقساط

٠٩١٥٦٠٠٩١٧١ 
٠٩٣٦٦١٢٤٢٦٨

٩٥٣٤٣٨٧٤/ ق

نقاش� طاها 
 مجرى  تخصصی رنگهاى

آکروليک،مولتی کالر،روغنی
پالستيک،کنيتکس،متاليک،نما

صنعتی،اپوکسی،ماشينی،
١٠٠درصدقابل شستشو 

باکيفيت عالی
 ٠٩١٥٦٠٠٣٤٥٤آقابزرگ

٩٥٣٥١٧٦٣/ ب

L٢٠٠٠ال�رولي Lپالستي
و روغنی ۵٠٠٠ با دستگاه 
تمام اتوماتيک آلمان فورى

٩٥٢٧٤٠٥٦/ ل٠٩١٥١٠٠٤٩٥٤

فقط اقساط
روغنی،پالستيک،اجراى کاغذ 
دیوارى ،کفپوش، پنل و پارکت

٠٩١٥٨٩٢٤١٨٢      
٩٥٣٤٤٩٥١/ خ

    نقاش� جعفر
     روغنی ۴٠٠٠ تومان تومان 

پالستيک ٢٠٠٠ تومان درجه یک و فورى 
٠٩١٥٥٠٨٣٥٩٠-٣٢٧٧٠٨٠٥

٩٥٣٠٥٢٤٣/ ف

+يفيت و سرعت 
 فورى

٩٥١٨٥٣٨٧/ ق٠٩١٥٥٠٥٩١٤٤ 

٩٥٣٢٥٥٦٩/ پ

مولت� +الر
+نيت�س

اجراى کليه رنگهاى ساختمانی
مجرى طرحهاى فانتزى وگرافيکی

۵سال ضمانت کتبی
بازدیدرایگان-نقدواقساط

٣٨٨٢٥٠٩٠
٠٩١٥٤٤٢٠١٩١

٩٥١٢٩٧٩٦/ ف

نقاش� شرق
سرعت- دقت- کيفيت

 نقد واقساط- اکيپ ١٠ نفر ه
٠٩١٥٣١٦١٣٥١

٩٥٠٥٦٩٢٣/ پ

نقاش� جعفرزاده
روغنی،پالستيک، آکروليک

 با نازلترین قيمت،در اسرع وقت 
٠٩١٥٦٢١٧٢٥٧بازدید رایگان

٩٥٣٠١٣٣٤/ م

+يفيت تضمين�
پالستيL،روغن� توسط استاد+ار
اصغرزاده   ٠٩١٥٥٢١٦٨٦٤

فور- نقاش� الوان -اقساط
روغنی،پالستيک،مولتی کالر

اکروليک ٠٩١٥٣١٩٧٧٤٥
رستمی٠٩١٥٧٧٣٠١٦٧

٩٥١٥٩٠١٦/ خ

 نقاش� ساختمان 
اميد

 نقاشی، کنيتکس، 
کاغذدیوارى پارکت و غيره 

٠٩١٥٥١٠٧٥٦٩ 
٠٩١٥٥٠٤٩٦٦٥
٠٩١٥٦٤٥١٠٨٥

٩٥٣٤٨٧٩٣/ ب

+نيت، ا+روليL، روغن� 
پالستيL، مولت� و +اغذ   
٣٨٧٦٦٥٢٩-٠٩١٥٣٢٩٣٨٦٦

٠٩٣٦١٢٢٦٨٦٦
٩٥٣٥١٦٤٩/ ق

+نيت�س
بلکا، مولتی، گرانوليت 
٠٩١٥٥٠٠٤٨٢٨

٩٥٢٩٤٢٨٢/ ف٠٩٣٨٥٠٥٤٨٢٨

L+الر،ا+رولي �مولت 
 روغنی، پالستيک، هرگونه لکه گيرى 
رنگ ها، کلی و جزئی در اسرع وقت 

٠٩١٥٥٠٧٤٨٩٢ حسينی
٩٥١٠٨٤٣٣/ م

٩٥٣٣٩٣٨٢/ ق

رنگ و +اغذ ترنج
ارسال کاتالوگ

قيمت و کيفيت توافقی
٣٨٤٧٦٢٤٢-٠٩١٩٠٣٣٤١٦٦

٩٥٢٤٦٣٣٥/ پ

نقاش� ساختمان افرا
پالستيک ۴٨٠ - روغنی ١٠٠٠ 
مولتی١۴٠٠- درجه یک- فورى

٠٩٣٧١٩٣٨٨٥١

+نيت�س 
گرانوليت بل�ا نقاش�

٣۵ سال تجربه ٣٧٦٥٠٧٦٣
٩٥٣٤٢٥٥٣/ م٠٩١٥٥١٥٠٥٨٩

نقاش� ساختمان 
با +امپيوتر �L روزه

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٧نيکقدم 
٩٥٣٥٠٤٨٥/ م

٩٥٣٤٦٩٧٩/ ق

 نقاش� ساختمان� لو+س
          پالستيک٢٠٠٠روغنی

 اکروليک ۴٠٠٠ باکار درجه یک 
٠٩١٥٦٧٤٣٠١٠-٣٨٦٤٠٢٢٦ 

نقاش� سر�ع السير 
و ارزان 

روغنی ٢٠٠٠ پالستيک ١٠٠٠  
زاهدى   ٠٩١٥٧٧٧٧٩٤١

٩٥٣٢١١٦٩/ ق

٩٥٣٤٩٨٣٩/ ق

 نقاش� ساختمان�
پالستيک١٠٠٠روغنی،اکروليک ٢٠٠٠

کيفيت عالی،فورى بازدید رایگان
 ٠٩١٥٠١٤٨٢١٥

نقاش� رنگين +مان
پالستيک ۵٠٠ ، روغنی ١٠٠٠ 

با کار درجه یک ، فورى
٠٩١٥٤١٢٩١٥٢-٣٦٥٧٠٩٨٥

٩٥٣٣٩٩٠٤/ ل

نقاش� برادران پرسش� 
روغنی ٢٠٠٠ پالستيک ١٠٠٠ 

درجه یک با ضمانت کتبی 
٠٩١٥٣٢٣٠٨٠٥

٩٥١٩٩٢٤٩/ پ

٩٥٣٠٨٥١٤/ م

فروش و نصب 
+اغذد�وار، بل�ا، پانل

٠٩١٥٢٥٢٥٠٢٦ بازدیدرایگان 
عامرى ٠٩٣٥٤٥٧٩١٠٢

٩٥٢٤٦٢٣١/ پ

+اغذ د�وار
 کفپوش
 پارکت 

PVC،پانل
سقف کاذب ،رنگ

بلکا، ابریشم
(بازدیدو مشاوره رایگان)
٠٩١٥٨١١٢٥٥٨

٩٥١٩٠٤٥٦/ پ

+نيت�س-بل�ا-گرانوليت
(نقاش� (شبانه روز

٣٠سال تجربه،خراسان نما-محبوب
٠٩١٥٨٩١٠٥٨٩-٣٧٦٦٥٣٤٤

نقاش� ساختمان
اجراى انواع 

رنگهاى ساختمان 
فورى و ارزان

٠٩١٥٠٨٦٢٢٦١
٩٥٣٠٦٨١٤/ خ

٩٥٢٤٠٢٤٥/ پ

نقاش� ساختمان طلوع
پالستيک ۴٨٠- روغنی ١٠٠٠ 

مولتی ١۴٠٠- درجه یک- فورى
٠٩١٥٣٢١٦١٤٧

 نقاش� ساختمان عباد
رنگ پالستيک مترى ٧٠٠ 

اکریليک، روغنی، کناف، با بتونه  
٠٩٣٥٤٦٢٨٧٤٨ عبادى

٩٥٣٠٤١٥٠/ ق

نقاش� ساختمان سيد
رنگ روغنی ،پالستيک ،اکروليک 

در اسرع وقت
حسينی       ٠٩١٥٥١٣٣٥٩١

٩٥٣٣٩١٥٤/ خ

٩٥٣٢٥٤٥٣/ پ

نقاش� فرهنگيان
رنگ ازشمااجراازما

٠٩١٥٥٠٣٩٦٣٤

٩٥٢٦٧٧٦٥/ پ

نقاش� و پل� استر نو�ن
کار صادقانه ،کيفيت باال

 قيمت توافقی با ١۵ سال سابقه
طلوع  ٠٩١٥٥١٧٥٦٦٠ 

٩٥٢١٧٧٦٤/ پ

+نيت�س جم پور
مولت� +الرونقاش�

٠٩١٥٨٩٥٦٧٤٠-٣٧٥٢٩٣٢٢

٩٥٣٤٤٠٦٩/ م

نقاش� نگين 
روغنی- پالستيک- اکروليک 

مولتی- کناف 
فورى ٠٩١٥٥٠٩٤٨٩٧ جعفرى

٩٥٣٤٥٢٤٠/ ط

نقاش� جواداالئمه
روغنی١۵٠٠، پالستيک٧٠٠ و..
نجفی     ٠٩١٥٠٦٩٦٠٦٧

٠٩٣٦٥٠٧٠٨٧٨

اد�ت د+ور 
کاغذدیوارى 

کف پوش پانل، بلکا، ابریشم
بازدید و مشاوره رایگان 

با ارسال آلبوم 
www.editdecor.com

٠٩١٥٣٢١١٩٢٦
٩٥١٩٥٠٦٩/ ق٣٣٦٥٤٥٠١

٩٥٢٨٣٠٤١/ ل

نقاش� با سليقه 
پالستيک ١٠٠٠ 

روغنی ٢٠٠٠ - دستمزد ، فورى  
٠٩١٥٦١١١٠٤١-٣٦٠٩١٠٥٣

٩٥٣٤٥٧٤٧/ ق

    نقاش� ساختمان� ز�با
 پالستيک١۵٠٠روغنی،اکروليک

٣٠٠٠باکار درجه یک فورى
٠٩١٥٩٦٧٣٨٩٤-٣٦٥٧١١٢٣ 

نقاش� ساختمان
مولتی کالر - اميرى

٩٥٣١٩٠٥٢/ خ٠٩١٥٥٢٠٠٤٠٩

نقاش� ساختمان� نفيس 
روغنی ٢٨٠٠ پالستيک ١۵٠٠ 
درجه یک فورى ٣٦٠٥٤٦٧٤

٠٩١٥٨٩٣٣١٦٠
٩٥٣٥١٧٨٣/ ف

٩٥١٢٩٨٢٥/ ف

نقاش� آفر�نش
فورى-ارزان انواع سبکهاى 

رنگی، کلی-جزئی (با رنگ الوان)
٠٩١٥٣١٧٢١١٠

نقاش� نگين 
پلی استر نجارى و نقاشی با مجوز رسمی 
اتحادیه           ٠٩١٥٥١٣٩٦٨٥

٩٥٣٥١٧٩٢/ م٠٩١٥٦١٤٩٦٨٥

٩٥٣٢٩٧٦٥/ م

فور    نقاش� صفا     ارزان 
اکروليک،روغنی،پالستيک 
٠٩١٥٩٠٠٠٧٦٧یغمایی 

٩٥٣٣٩٦١٣/م

مولت� +الر 
+نيت�س

٠٩١٥٣١٧٩٥٨٣
جاللی

نقاشی،کناف

٩٥١٩٢٦٩٨/ پ

نقاش� آسمان
اجراى سریع انواع رنگهاى 

فانتزى، آکروليک، پالستيک 
روغنی ،مولتی کالر ،بلکا، کنيتکس

 با۵سال ضمانت کتبی
 بازدید رایگان

 ٣٨٨٢٧٠٠٥             
مدیریت      ٠٩١٥٠٥٢٨٤٩٢

٠٩٣٣١٧٤٩٩٠٤

٩٥٣٣٢٠١٨/ پ

نقاش� پارسيان
ارزان با کيفيت، فورى

٠٩١٥٢٥٢١٦٣٤

٩٥٣٤٥٥٥٩/ ق

نقاش� ساختمان� آر�ا
پالستيک ٢٠٠٠ روغنی اکروليک 
۴٠٠٠کيفيت عالی،در اسرع وقت

٣٦٦٧٤٢٢٩-٠٩١٥٦٥٦٥٥٦٩

پالستيL با رنگ الوان ١٨٠٠ 
  روغنی با رنگ ۴۴٠٠ 

نظارت و اجرا مهندس باقرى
٩٥٢٨٧٤٦٦/ م٠٩١٥٥٢٣٢١٣٤ 

نقاش� �اس 
تند و سر�ع و قيمت مناسب 

 

٩٥٣٥١٩٣١/ م٠٩١٥٩١٣٦٩٤٢

 نقاش� و پل� استر

٠٩١٥٣٠٨٩١٩٣
٩٥٣٤٣٣١٦/ ف

نقاش� سر�ع السير و ارزان 
پالستيک ١٠٠٠ روغنی اکروليک 

 ٢٠٠٠
زاهدى 

٠٩٣٠١١١١٩٩٠
٠٩١٥٢٥٩٨٧٣٥

٩٥٣٤٧٢٣٥/ م

 گچ +ار و گچ بر
درخشان 

لکه گيرى و دیوار گچی 
٩٥٣٤٦٩٩٠/ ف٠٩٣٩١١٢٩٦٢٦

گچ +ار مدرن 
لکه  گچی  دیوار  نصب  برى،  گچ 

گيرى و.. ٠٩١٥٩١٢١٥٨١
٠٩٣٥٦١٥٦٩٠٦

٩٥٣٤٤٥٥٣/ ف

 گچ +ار و گچ بر
تعميرات و تغييرات کلی و جزئی با 

اکيپ، فورى و ... قيمت توافقی 
٠٩١٥١٠٣٩٩٠١

٩٥٢٩٧٣٩٦/ ق

گروه رابيتس ارم 
 

٠٩١٥٣٥٨٧٤٤١-٣٧٤٢٣٥٧٨
٩٥١٩٦١٣٧/ ف٠٩١٥٠٠٢٧٤٤١

 فور
 خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى، 
دیوار گچی و سراميک با مصالح و 

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

Lرابيتس ت
نور مخفی ساده گل اپن (تخفيف ویژه) 

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٠٠٩٢٣٠/ م٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

٩٥٣٠٩١١٤/ ف

انواع گچبر دست�
اپن و ابزار ستون سقفی با لکه گيرى 

و گچ کارى با ٢۵ سال سابقه
٠٩١٥٥١٦٣٤٤٧

گچ +ار ز�رورو -ابزار  
اپن ، لکه گيرى ، تعميرات 

دکوراسيون داخلی 
روحانی-٠٩١٥٩٠٢١٥٥٩

٩٥٣٤١٧٢٢/ ف

گچ بر و گچ�ار افق طال��
گچ زیر و رو، اپن، ابزار، دیوارگچی 

و لکه گيرى، کاشی و سراميک
٠٩١٥٩٢٤١٣٦٤

٩٥٣١٥٩٧٧/ ق

آبشار 
آبنما، باربيکيو، روف گاردن 

٩٥٣٣٢٦٠٠/ ف٠٩١٥٣١٣١٠١٧

٩٥٢٩٣٥٩١/ م

ز�باگستر 
گچبرى ،نورمخفی  طرح هاى شكسته  

بازسازى،بازدید رایگان 
٠٩١٥٣١١٧٠٥٧-٣٧٦٧٧٧٣٢

٩٥٢٤٦٤٦٣/ ف

 رابيتس +ار صدف 

 ٠٩١٥٣٢٥٧٥٠٤

 رابيتس رضاپور
 با ٢٠ سال تجربه نقشه خوانی و 

اجراى طرح هاى مدرن
٠٩١٥٩٠٤٧٩٧٦ 

٩٥٣١٦٠٤٧/ ق

گچ�ار و گچبر دست�
خرده کارى 

بازسازى تعميرات
٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

٩٥٣٥١٧٨٦/ ف

 سكور�ت

مهد
 نماینده رسمی ایمنی شرق 

ارزان - نقد و اقساط 
اقامتی

٣٧١٣٣٦٠٠ 

٣٧١٣٣٥٩٩
٠٩١٥١١١٩٥٠٠

٩٥٢٤٤٩٢١/ م

اتوماتيL مشهدنما
خرید و فروش 

شيشه هاى نو، دست دوم
 پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٥٧١٥٢/ ط

٩٥٣٢٢٥٨٩/ م

شيشه س�ور�ت
 نو و دست دوم

خرید و فروش ، نصب و اجرا،روالپ
عليزاده ٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

     آ�نه +ار منازل
            و شر+تها

   توليد- نصب- اجرا
٠٩١٥٣٠٨٣٣٧٦-٣٦٥١٩٢٥١

٩٥٣١١٤١٩/ ف

س�ور�ت شاهد 
تعميرات در اسرع وقت 
فورى فورى فورى 

٩٥٣٤٠٠٦٠/ ف٠٩١٥٠٥٨٤١٤٧

٩٥٣٤٠٨٧٣/ پ

ا�من شيشه پو�ان
درب هاى اتومات روالپ، سکوریت 

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

٩٥٣٢٤٠٧٢/ م

نصب و اجرا و تعميرات 
 سکوریت

کار تميز و فورى را از ما بخواهيد 
٠٩٣٠٦٥٧٢٦٥٤ 

٩٥٢٢٤٠٢٣/ ف

شيشه برج 
اجرا و نصب شيشه هاى 

ساختمانی و سکوریت، رفلکس، 
طلق، پلی کربنات، ٢ جداره، 

روميزى، طراحی روى شيشه، 
تبدیل درهاى استوپی به ریلی
 باز و نصب سکوریت-  مدّبرى 

٠٩١٥٥١٢٠٥١٩ -٣٥١٣٧٢٣٤

٩٥٣١٠٢٤٣/ ق

ا�من آر�ا شرق 
سکوریت، لمينت

UPVC در و پنجره
توليد دوجداره  کارخانه اى  

کيفيت باال، 
قيمت استثنایی 

شيشه و آینه پازل 
 تراش طراحی سندپالست 
٠٩١٥١٠٤٥٧٠٥

٣٢٧٢٠٧٠٤

  فروش و�ژه انواع شيشه ها
ساختمان�، تزئين� و د+وراتيو

سکوریت، آینه، روميزى، دوجداره
 

 ٠٩١٥٣١٧٥٢٣٧-٣٢٧٠٣٧٢٢
٩٥٣٢٦٢٨٧/ م

 س�ور�ت
 مسعود

 سکوریت - لمينت
 UPVC- دوجداره

کرکره روالپ 
جک پارکينگی 
نقد و اقساط 

 ٣٧٢٦٩١٦٤ 
٠٩١٥٥١٣١٧٧٥

٩٥٢٨١٣١٩/ ماقامتی

٩٥٢٤٠٢٥٨/ م

س�ور�ت 
را�موند

سکوریت، اتومات، کرکره

٣٧٢٥٢١٠٧
٠٩١٥٣١٨١٩٢٩

اقامتی
آرتان ُدر

درب هاى اتوماتيک 
شيشه اى 

کرکره 
پارکينگی 

نقد و اقساط بلند مدت
 بدون سود

 ٣٦٠٥٤٤٤٤
٠٩١٥٣١٣٥٨٨٥

٩٥٣٣٨١٠٥/ ل

نصب فور
س�ور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

٩٥٣٣٠١٣٤/ م

س�ور�ت فور
به قيمت +ارخانه

٠٩١٥٣١٩٧١١٢

شيشه و آ�نه +شاورز
انواع شيشه هاى 

روميزى ، دکورى ، ساختمانی
٣٨٦٨٤١٤٤-٠٩١٥٥١٢٢٧٤٨

٩٥٣٢٧٥٠٢/ ل

٩٥٣١٩١٥٥/ پ

س�ور�ت پارس 
شيشه نو و دست دوم، کرکره 

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥

٩٥٣٢٦٧٥٦/ پ

سكور�ت +وروش
upvc -سکوریت- روالپ -اتومات

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

فروش رز هلند، گلدان�  
پيوند

٣ تا ۵ ساله 
٩٥٣٤٩٢٢٤/ ف٠٩١٥٥١٥٥٢٨١

محوطه ساز
ویال   ، باغ  در  سبز  فضاى  اجراى 
تحت نظر کارشناس ارشد کشاورزى

٠٩٣٧٢٢٩٤١٤٢
٩٥٣٥١١٤٤/ ل

٩٥٣٥٠٩١٠/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

 ساخت و�ال محوطه ساز
استخر آبنما آالچيق حياط و

 پشت بام طراحی و بازدید رایگان
٩٥٣٤٨٦٦١/ ف٠٩١٥٥١٥٢٦٢٤

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

کرکره برقی و جک 
٠٩١٥٩١٧٨٨٣٢

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

 حفاظ آ+اردئون�
 حفاظ پنجره، پله و ..

 تحویل فورى
مدیریت: سيد ٠٩١٥٣٠٢٠٧٦٦ 

٩٥٣٢٧٦٣٦/ ق

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

نرده رو د�وار
اجرا نرده 

 فرفورژه استيل
پله گرد،دوبلکس

نرده گرد،حفاظ روى دیوار
کمانه اى،بوته اى،پشت 

پنجره،درب اکاردئونی
سقف شيبدار با رنگ 

کوره،نصب بازدید رایگان

٠٩١٥٧٠٠٣٠٧٢ 

٩٥٣٤٥٩١٥/ ب

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط

حفاظ درب آ+اردئون�
نرده، راه پله، حفاظ روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

٩٥٣٤٧٥٦٣/ پ

حفاظ آپارتمان� 
درجه ١ با ضمانت دماوند 

بين معلم ٢١و٢٣ پالک ٢۵٧ واحد١
٠٩١٥١٢٥٧٠٦١-٣٦٠٧١١٤٤

حفاظ پنجره
آکاردئون- تراس و...

آخرین قيمت را از ما بگيرید
٩٥١٤٢٨٠٥/ پ٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ+اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

فقط آ+اردئون 
جنس استاندارد ، نه سبک نه 

سنگين ٢٢۵ت 
٩٥٣٣٥٩٣١/ ق٠٩١٥٥١٣٣٨٦٩

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

 حفاظ بوته ا
 کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی رنگ 
کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

 ٣٨٩٢٠١٤٧

٩٥٣٥٢٢٠٦/ م

نرده و پله استيل  
 www.mashhadbronze.com 

 ٠٩١٢٣١٥٤٨٥٠

تزئينات داخل�
(گچبر ــ شومينه)

شيشه س�ور�ت

نرده و حفاظ

محوطه و ز�باساز

گل و گياه

آماده هم�ار واستخدام 
نقاش� ساختمان


