
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢١

پرند
نظافت کلی آپارتمان

 هتل ها ، ارگانهاى دولتی 
و خصوصی ، دیوارشویی  

پله ، پيلوت ، موکت ، فرش  
شستشوى مبل ، ثبت٣٧٩٢۴

٣٦٠٤٣٧١٦
 ٣٧٦٤٨٩١٣
٣٨٤٠٠١٥٧
٣٨٥٥٢٠٠٤ 
٣٨٦٤٧٢٧٦ 
 ٣٨٨٤٠٧١٥ 

٠٩٣٥٤٠٨٠٤٨٤
٠٩١٥٣٢٤٣٥٩١

٩٥٣٣٦٦٤٢/ ل

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

٩٥٣٤٤٣٣٦/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

٩٥٢٩٠١٤٦/ ف

مبل شو��
    آرمان

خشکشویی مبلمان 
فرش،  موکت  

با دستگاه پيشرفته در منزل 
پيروزى      ٣٨٦٩١٥٨٣
قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٦٤٢
احمدآباد     ٣٧٥٧٤٤٩٢ 
طالب            ٣٧٣٣٧٣٣١
سراسرى   ٣٧٣٢٨٢٣٥

٩٥١٩٦٠١٣/ پ

ا�ران
موکت،قالی ،مبل ،نظافت کلی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧

فالحتی

مبل 
شوئ�

فرهاد- فرش و 
موکت و ... کيفيت و 
ارزانی حق شماست

٣٧٦٠١٧٤٣
٣٨٨٤٠٠٧٩
٣٧٣٤٠٦٢٩
٣٥٢٣٦٨٩٤

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٣٤٧٦٢٨/ م

٩٤٤٤٣٣١٦/ د

ميعاد
تخفيN و�ژه

نظافت کلی 
مبل،موکت،فرش

با دستگاه،اعزام کارگر
وکيل آباد     ٣٦٠٨٣٩٤٤ 
پيروزى          ٣٨٨٣٩١٥٧ 
سجاد             ٣٧٦٧٨٥٩٧ 
قاسم آباد     ٣٦٦١٦٨٤٧ 
هاشميه          ٣٨٨٣٩١٥٧
 احمدآباد       ٣٨٤٦٥١١١
معلم                  ٣٦٠٨٣٩٤٤
فرامرز           ٣٧٦٧٨٥٩٧ 

٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
ثبت ۴٠٢٢۶

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

نظافت� 

تميز+اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت ، 

خوشخواب قالی و پشتی 
با دستگاه سراسر مشهد 

سرویس رایگان 
 کارگر و دیوار شویی 

٣٦٠٤٦٥٦٠-٣٧٦٧٦٤٢٣
٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف٠٩٣٧٣١٠٧٧٣١

٩٥٣٢٦٧٤٣/ خ

جام جم
مجرى برتر درکليه

امورنظافتی ،کر
تخصص در شستشوى 

مبلمان،فرش،موکت،باضمانت
مجهزبه دستگاه مدرن

اعزام کارگر
سرویس سراسر مشهد

شما الیق بهترینها 
٣٣١٢٢٦٦١-٣٦٠٨٨٤١٦
٠٩١٥١٠٣٠٣٣٤

توجه        توجه 
شرکت کار با ما با ١٠ شعبه 

در سراسر مشهد 
خدماتی، نظافتی

 در صورت عدم رضایت 
از هر کدام از خدمات

 مبلغی دریافت نمی شود 
٣٦٠٣٩٥٩٩

٩٥٣٤٧٣٤١/ ف٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤

نظافت�
+ل� پله و پيلوت

قيمت استثنایی
خشک شویی مبل، فرش، موکت 

در منزل بدون جابجایی،
 نيروى گردگير خانم و آقا

 عبدالمطلب - مطهرى 
 ٣٧٥٣٤٦٠٣

وکيل آباد - پيروزى 
 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩

قاسم آباد 
 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢

شبانه روزى در سراسر مشهد
٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

شر+ت نظافت� 
نظيN پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

مبل شو��
 امين 

قيمت استثنایی خشکشویی
مبلمان ،فرش،موکت،خوشخواب

نظافت کلی ساختمان 
 فرامرز،سجاد،خيام 

٣٧٦٠٢٨٩٦
صياد،دالوران ،هاشميه

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،قاسم آباد،امامت 

٣٦٢٣٧٥٣٣
٠٩١٥٠٨٥٩٩٦٨

٩٥٣٤٨٢٩٦/ ط

٩٥٣٣٣٩٨٣/ ل

اعزام +ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

نظافت� 
جمعه زاده 

دیوارشویی، موکت، مبل
نظافت کلی با دستگاه و تضمينی 

٠٩١٥٨١٣٠١٠٤
٩٥٣٤٧١١٦/ م٣٧٢٦٣٩٢٧

مبل شو��
 پارس 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه در منزل 

نظالفت کلی پله و پيلوت 
 قاسم آباد، امامت،معلم

٣٦٦١٧٧٢٦
عدل خمينی،مصلی،سيدى

٣٨٥٣٤٦٤٢
پيروزى،فکورى،هاشميه

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرزخيام،ابوطالب
٣٧٦٦٠٥٢٠

٠٩١٥٧٧٣٢٠٥٣
٩٥٣٣٥٨٣٤/ ط

٩٥١٦١٤٠٦/ د

+يمياگستر
نظافت کلی ساختمان
 مبل فرش وموکت

 بادستگاههاى مدرن
اعزام کارگر

احمدآباد،کوهسنگی
٣٨٤٠٤٤٦٠

سناباد،کالهدوز

٣٨٤٤٤٤٩٥
سجاد،فرامرز

٣٧٦٧٨٣٦٨
معلم،وکيل آباد

٣٦٠٦١٢٦٤
٠٩١٥٢٢٤٤٠٠٥
١٠٠%تضمينی وتخصصی

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی

خشکشویی مبل،فرش،موکت
خوشخواب،دیوار شویی

سراسر مشهد

٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

٩٥٣٢١٧٥٩/ ط

 نظافت� 

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

نظافت� اوج توس 

نظافت +ل�  
 ساختمان ، پله پيلوت 
مبل شویی و قالی 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

نماشویی بدون نياز
 به داربست و نورپردازى
٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢ 
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣١٤٢٠٥/ م

شر+ت خدمات� 
ونداد گستر
امتداد پاکيزگی 

شستشوى فرش ، مبل، موکت و قاليچه
 راه پله 

به صورت تضمينی
 اعزام نيرو به اقصی نقاط شهر 

پله و پيلوت نظافت کلی ساختمان
٠٩١٥٠٠٧٣٧٠٦

٩٥٣١٦١٠١/ ف ٠٩٣٥٩٨٩٦٣٥٣

٩٥٣٢٧٨١٦/ پ

مبل شو�� 
پاندا

فرش، موکت ،نظافت کلی 
احمدآباد           ٣٨٥١٧٥٧٩
وکيل آباد         ٣٨٨٢٩٣٤٧ 
پيروزى                 ٣٨٢٢٩٣٤٧
عدل خمينی        ٣٣٤٩٠١٤٢

قاسم آباد       ٣٦٦١٤٣٥٤ 
مطهرى                  ٣٧٣٣٠٧٦٧ 
طالب                    ٣٢٧٤٢٩٢٨ 

شاندیز و سایر مناطق 
   ٠٩٣٨٠٦٩٧٥١٢

شر+ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

٩٥٣٢٤١٧٢/ ط

نظافت�

باران
خشکشویی مبلمان، فرش ، 
موکت وخوشخواب با دستگاه

 نظافت کلی پله و پيلوت
 اول رضایت  بعد تسویه

( بدون تعطيلی)
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧

قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

٩٥٣٢١٧٤٧/ ط

نظافت�

 طاها 
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 

با دستگاه در منزل
نظافت کلی، پله و پيلوت
پيروزى،فکورى،سرافرازان

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرز،خيام،ابوطالب

٣٧٦٦٠٥٢٠
قاسم آباد،امامت،معلم

٣٦٠١١٩٣٩
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩١٧٧
سراسرى

٣٣٨٧١٦٧٩

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليدپرده  زبرا 
 شيد و عمود تصو�ر

١٧-٣٧١٣٢٨١٦

٩٥٣٣٦٢١٤/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥٣٣٧٥٣٥/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

٩٥٣٣٨٨١١/ ق

 xوچرو xچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

سراب
(مبت�ر پرده شو�� تخصص�)

مجرى شستشو 
و اتو انواع پرده 

کتيبه،رومن، زبرا ،عمودى 
مثل روز اول ،تضمينی 

بازو نصب سریع، درجه یک

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

٩٥٣٠٥٨٢٤/ ل

پرده افق
پرده عمود قيمت توليد

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

 +اغذ د�وار
بلکا - رنگ -تحویل فورى
٠٩١٥٩٠٧٣٧٣٣

٩٥٣٣٣٦٠١/ خ

 پخش +اغذ د�وار
از مترى ٢٠٠٠ تومان به باال با 

ارائه نصب ٣٧٣١٩٣٠٨
٠٩١٥٩١٧٩٤٩٧

٩٥٣٢٥٣٨٧/ ف

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

نقد ، اقساط
کاغذ دیوارى ایرانی و خارجی 
کفپوش، پرده، موکت، ارزان

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

٩٥٢٥٥٠٥٨/ ط

فقط متر ١٠٠٠تومان 
کاغذدیوارى آلمانی تمام قيمت ها 

عمده، ارسال آلبوم رایگان 
٠٩١٥٠٠٦٧١١٣ -٣٢٧٢٢٨٠٩

توجه 
 فروش استثنایی

 کاغذ دیوارى قابل شستشو 
فقط مترى ۶ هزارتومان 

 نصب رایگان
با ضمانت نصب 

٠٩١٥٦٧٩٠٧٣٧
٩٥٣٠١٩٠٠/ ف

 +اغذد�وار
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٠٢٩٩٩٥٥١

٩٥٣٠٩٨١٢/ مصدیق

+امال متفاوت 
نقد و اقساط

شرایط ویژه نقدى 
ارسال کاال رایگان

 بازدید و ارسال آلبوم رایگان 
کاغذ دیوارى، پارکت ،کف پوش
 با ضمانت نصب و تعهد قيمت
٠٩١٥٤٤٠٥٩٥٨

٩٥١٣٥٦٦٨/ پ

٩٥٣٣٣٩٢٥/ پ

نتيجه نها�� را از ما بخواهيد
نقدواقساط

     انواع کاغذ دیوارى    
    پارکت،کفپوش 

   زیبا با کيفيت قيمت عالی    
 ارسال کاال رایگان 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان
تخفيف نقدى ۵تا١٠%

٠٩١٥٤٤٠٣٠٩٥

٩٥٢٩٣٩٢٠/ پ

د�زا�ن
ارائه دهنده تمامی 

خدمات داخلی ساختمان
چيدمان

بازسازى کامل ساختمان
 MDF کناف، کابينت
کاغذدیوارى ، پارکت 

کفپوش تایل،کامپوزیت و...
٣٨٩٤١٤١٧ مختاریان 

٠٩١٥٤٧٤٧٠٦١

 حراج +اغذ د�وار
هر رول ٣۵ هزار تومان 

با ضمانت 
اقساط ٣ و ۶ ماهه

دستغيب ٩ پالک ۶ واحد ٢
٠٩١٥٠٠٥٤٠٦٥

٩٥٣٣١٦١٣/ م٣٧٦٢٨٢٧٨

+اغذ د�وار
 کف پوش ،پنل،نقاشی،بلکا،عالیی

@kiyandecor
٠٩٣٨٨٠٤٧٧٠٢-٣٨٤٤٩١٨٣

٩٥٢٤٧٩١٠/ خ

٩٥٣٤٣٥٧٥/ ف

نما�ندگ� پخش 
 +اغذ د�وار

٠٩١٥٠٧٠٧١٨٣-٣٧٦٦٢٨١١

٩٥٣٢٩٧٣٥/ پ

+اغذ د�وار
حراج بزرگ ٣٨٠٠٠
کره اى ، رولی 
٣۶ماه ضمانت

٣٨٩٢٨٢٨٧
٠٩١٥٣٠٨٠١٠٨

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

شر+ت مبلمان 
+يان

تعميرات و رنگ آميزى 
فوق تخصصی انواع مبلمان ایرانی 
و خارجی زیرنظر اساتيد درجه یک 

تهرانی،عضو درجه یک اتحادیه 
با بيش از ۵٠ سال سابقه کارى 
،با ابرهاى فشرده تزریقی سرد و 

استفاده از چرخ هاى صنعتی
 off ٢ دوخت با ٣٠ درصد 

براى کارمندان و بازنشستگان
 به همراه ١٠سال ضمانت کتبی 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
 ٣٧٣٢٤١٤٨ -٣٧٣٤٠٣٩٥

٩٥١٨٥٧٨٢/ ف٠٩١٥٥٥٨٨٥٥٤

٩٥٣٠٥٩٢٠/ ف

مبل ارم تهران 
      شعبه مر+ز

مرکز پخش و فروش و
 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از نيم 
قرن تجربه در امر طراحی زیر نظر 

اساتيد تهرانی با استفاده از ابرهاى 
فشرده و دانلوپ با ١٠ سال ضمانت 

تخفيف ویژه براى کارمندان و 
بازنشستگان بازدید و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩ - ٣٧٣٤١٥٢٧
اسالمی ٠٩٣٨٢٠٦٦٥٢٥

٩٥٣٠٩٠٦١/ م

+اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

هرگونه تعميرات مبلمان شامل
آميزى  ورنگ  مبلمان  رویه  تعویض  
و  حمل  و  بازدید  شود  می  پذیرفته 

٠٩٠٣٢٨٩٤١٦٧نقل رایگان 
٩٥٣٤٥٧٨١/ ف

مبلمان امجد
«مر+زپخش وفروش»

تعویض با مبل نو
تعميرات
در اسرع وقت و 

با مناسبترین قيمت
  ٠٩١٥٥١٥٢٩٢٠
٠٩٣٧٧٣٧٢٩٢٠

٩٥٣٠٧٠٥٠/ خ

پــــــرده

مبل و سازه ها چوب�

+اغذ د�وار ،+N پوش


