
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
١٣

 Bسق �اجرا
3اذب 

سایبان - پارکينگ 
 اتاقک و دیوار پوش
٠٩١٥٥٠٤١٢٧١

٩٥٣٢٨٦٥٥/ ف

سب= ساخت آر�ا 
طراحی و اجراى انواع سقف کاذب کناف

 تایل- PVC (مشاوره و طراحی رایگان) 
٩٥٣٣٢٢٩٨/ م٠٩١٥٣٠١٨٥٧٧

٩٥٢٧٧٣٤٣/ ف

 �فروش و اجرا
سقB 3اذب، تا�ل گچ�

PVC آسمان مجازى  و 
 

 ٠٩١٥٧٩٠٠٠٢٣-٣٧٢٩٤٧٧٥

ا�رانا   3ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

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

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقB 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

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا�ل، دامپا
3ناف، ساندو�چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

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

سب= سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

 د3وراسيون داخل� ُدرنيLا
 تایل ۶٠*۶٠- کابينت 

کاغذدیوارى - بسيار ارزان
٠٩١٥٩٨٠٠٨٨١ 

٩٥٣٢٣١٠٠/ ق

اجرا� تخصص� 3ناف
سقB و د�وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥٣٤٧٢٢٢/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

٩٥٣٥٢٦٤٩/ م

٦٠×٦٠Bسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

اجرا� سقB 3اذب 
3ناف، تا�ل، PVC ، تعميرات

 

٠٩١٥٠٧٢٧٥٢٠             
٩٥٣٠٠٦٠٠/ ق٠٩٣٥٩٠٧٠٣٧٤

نو�ن رابيتس
قيمت  و  زمان  مدرن،  طراحی 
مناسب مجرى سقفهاى کاذب و نما

٠٩١٥٩٦٦٢٥٣٠
٩٥٢١٢٥٢٧/ ق

تا�ل٦٠ *٦٠ 
قيمت استثنایی

٠٩١٥٩١٦١٥٦٠
٩٥٢٢٦٨٨٥/ پ

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥٣٣٨٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٤

٩٥٣٠٥٢٠٧/ د

 نصاب
 نصب واجراى انواع 
سقف هاى شيب دار

بازدیدرایگان
 ٠٩١٥٤١٦١٥٣٣ 

 �طراح�، بازساز
تغييرات 

با ارائه رزومه کارى و نمونه کار 
مشاوره و بازدید رایگان 

(نقد و اقساط) 
 ٣٦٠٧٣٩٢٦

٠٩١٥٦٨٦٣٠٠٧
٩٥٣١٤٣٥٣/ ف

 �بازساز
تخصص ماست 
بازدید، مشاوره، طرح و 
برآورد هزینه رایگان 
٠٩١٥٥١٥٢٩٧٦

٣٨٨٤٨٤٥٤
٩٥٣٣٠٩٨٥/ ق

٩٥٣٢٢٥٤١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

شر3ت ساختمان� 
اند�شه سازان 

مدیریت طرح و پروژه هاى 
عمرانی دکوراسيون داخلی، 

بازسازى، مقاوم سازى بازدید، 
مشاوره و طراحی اوليه رایگان 

٩-٠٩١٥٠٩١٦٦٥٧
٩٥٢٩٥٧٣٠/ ف٣٨٨١٩٩٨٤

اقساط 
کليه تعميرات و تغييرات،صفر تا صد 

با بهترین استادکارها -نقد اقساط 
٠٩٠١٣٤٦٥٠٩٠-٣٧٦٠٢٧٠٣

٩٥٣٣٧٤٥٤/ م

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

٩٥٢٨٩٧٨٠/ ف

مهندسين پارس
اجراى صفر تا صد ساختمان و بازسازى 
بازدید - مشاوره - طراحی - برآورد 

رایگان ٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩

�بازساز
(بناهاى قدیمی به سبک جدید)

٠٩١٥٢٠٣٠١١٣-٣٦٠٧٨٠٠٣
٩٥٢٣٧٥٣٩/ ل

معمار� و تعميرات به سازه 
از صفر تا ١٠٠-بازسازى با روش 
مدرن با حداقل قيمت(حسينی) 
٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦، ٣٢٢٤٠١٧٧

٩٥٣٤٦٢٧٢/ ط

٩٥٣٢٠٢٦٤/ م

�طراح� و٣بعد� ساز
3D MAXانجام پروژه هاى

نما ، مسکونی ، داخلی
٠٩١٥٣٢٤٣٠٣٨-٣٦١٤٤٠٦١

تLنو پارسيان
بازسازى و نوسازى 
اجراى دکوراسيون 

داخلی و نماى ساختمان 
با متدهاى جدید روز 

بازدید رایگان
٣٨٤٠٣٩٤٩
٣٨٤٤٦٨٥٥
٣٨٤٣١٢٩٦

٠٩١٥١١٣٣٤١٤
٩٥٣٣٤٦٦٣/ ق

�پيمانLار
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

�بازساز
تغييرات بناهاى قدیمی به جدید

زیر نظر اتحادیه معماران
٠٩١٥٣٥٨٢٦٤٤-٣٦١٠٩١٤١

٩٥٢٣٧٥٥٥/ ل

٩٥٣٥٢٨٥٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

بتن عيار ٣٠٠
فقط ۶۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٣١٢٨١٨/ ق

� پيمانLار
بازسازى و تعميرات ساختمان 

دیوارچينی،دیوارگچی 
سيمانکارى نصب کاشی

سراميک ،سنگ ،موزایيک
 گچ ،نقاشی

٠٩٩٠٣٢٣٠٩٨٣ 
٩٥٣٥٢٤٧٧/ ق

 �گچ 3ار� و 3اش� 3ار
کارهاى بزرگ و خرده کارى

 (با اکيپی مجرب) 
٩٥٣٣٢٧١٧/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

نصب 3اش�، سرامي= 
ترميم سرویس ها 

٠٩١٥٥١٢٥٢٣٣ سيدآبادى
٩٥٣٣٨٨٧٤/ پ

دفتر مهندس� ساختمان 
صدور پروانه و پایانکار

 مدیریت پيمان (ساخت، بازسازى) 
٩٥٣٣٥٧٥١/ م٣٥٠٢٢٧٤٠

پيمانLار� ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥٣٠٧٢٥٦/ ف

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

� پيمانLار�،بازساز
 طراحی مدرن اجراى تضمينی 

ویالیی، آپارتمان، باغ ویال
٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 

٩٥٣٣٥٩٢٣/ ق

پيمانLار� ساختمان ثامن 
 سنگ، پله، موزائيک، سراميک و 

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

٩٥٢٦٧٦٤٥/ م

 شر3ت ساختمان� مشاهير
�نوساز�-بازساز

طراحی -احداث -استحکام بنا
مسکونی- تجارى - باغ و ویال
داراى گرید ابنيه و تاسيسات

کيفيت خوب ،کارماست
٠٩٣٠٧٢٥٧١٠٠

فوالدى ٣٦٢١٧٣٥٦ 

 تعميرات 3اش� وسرامي=
گچ کارى وگچ برى دیوارچينی پيمانکارى

 موزایيک ، لکه گيرى و...پذیرفته 
 ٠٩١٥٣١٢٨٨٦٩می شود

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

٩٥٣٠٣٩٨١/ پ

سيمانLار� سنگ 
پله، سراميک ،کاشی،نم سرویس،باغ 

جوشکارى،سایه بان و اسکلت
٠٩١٥٣٠٦٩٢٥٧

٩٥٣٥١٣٨٨/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

هميار ترازآوا� سورنا 
تخریب خاکبردارى بازسازى 
نقشه بردارى سند ماده ١۴٧

٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤
٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

٩٥٠٥٨٦٤٢/ پ

پيمانLار� ساختمان
معمار تجربی ، عضو نظام مهندسی 
سفت کارى ،نازک کارى ،تعميرات

٠٩١٥٨٠٨٠٥٠٠

٩٥٣٢٣٠٩٢/ پ

ساخت از پ� تا بام 
تغييرات تعميرات تزئينات 
تخریب دیوارکشی ویالسازى

٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

3ليه امور ساختمان
کاشی،سراميک،پله،نما،موزایيک

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٣١٣٣٤٥/ خ

�گروه پيمانLاران بيرجند
ساخت، بازسازى ، تعميرات ، نما 

تاسيسات، تزئينات و ...، تضمينی
٠٩١٥٥١٥٤٧٣٤-٣٨٩١٣٨٦٤

آبشار 
آبنما، باربيکيو، روف گاردن 

٩٥٣٣٢٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٣١٠١٧

پيمانLار� با تهاتر 
کليه کارهاى ساختمانی با مصالح 
و بدون مصالح - مهندسی ساز 

٩٥٣١٤٠٥٦/ ق٠٩١٩٦٧٦٨٥٧٠

٩٥٣٣٣٥٣٣/ ق

�آرماتوربند� و قالب بند� مهد
 اجراى انواع فنداسيون، دیوار 
برشی، شناژ، صفحه گذارى و ... 

٠٩١٠٩١٥١٣٦٧

دفتر مهندس� ٠١٨٧ 
طراح ، مشاور و مجرى 
پروژه هاى ساختمانی 

مدیریت پيمان
 ٠٩١٥٥١٧١٠٧٥
 ٠٩١٥٣٧٢٤١٠٧

٣٦٠٤٠٥١٥
٩٥٣٢٥٠٢٠/ ل

٩٥٣٥٢٧٩٦/ ط

3اش�، سرامي= ،موزائي=
و تمام خرده کارى ها

 با قيمت مناسب 
٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦

٩٥٣٣٥٧١٥/ خ

نصب 3اش� ها� چسب�
دوغابی،سراميک، کف ، بدنه و کليه 
لکه گيریها ٠٩١٥٣٢٥٠١٦٢
سلجوقی   ٠٩١٥٨٠٦٠١٢٩

�سنگ 3ار
سراميک،کاشی، تعميرات کلی و 

نقاشی . با نالترین قيمت
٠٩١٥٨٢٣٨٠٩١

٩٥٣٥١٦٣١/ ط

  �نصب 3اش� وسرامي= ها
چسبی و دوغابی،گچ کارى و 
رفع نم سرویس و تعميرات
صبورى  ٠٩١٥٩٠١٨٧٤٤

٩٥٣٣٥٧٢٣/ خ

 � سنگ 3ار�، 3اش� 3ار
تعميرات ساختمان  

 ٠٩١٥٥٢١٧٠١٥
٩٥٣٣٤٣١٦/ ق

3ليه 3ارها� ساختمان�
تعميرات - تغييرات  

نقد و اقساط بدون سود
٠٩١٥٣٠١٩٥٨٢-٣٨٦٤٠٩٧٢

٩٥٣٤٢٣٧٠/ ف

اجرا� نماضامن
سنگ کارى،کاشی کارى،سيمان کارى 

گرانوليت،شسته،نماى رومی
٩٥٣٤٦١٠٣/ د٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

مشاوره تلفن�
 و بازد�د را�گان 

انجام کليه امور ساختمانی و 
بازسازى ٠٩٢١٥٣٤٣١٣٨

٩٥٣٣٠٤٢٤/ ف

حمل خاt و نخاله 3ر�م 
 نيسان- تمام وقت 

 ٠٩١٥٣١٩٣٨٧٤
٩٥٣٤٥٧١٠/ ط٠٩٣٦٥٢٦٣١٤٦

 �تخر�ب فور
�خا3بردار

و خرید مصالح
 تحت پوشش بيمه 

حسينی ٠٩١٥٥٧٩١٩٦٧ 

٠٩١٥٦١٨٥٨٦٩
٩٥١١٨١٣٤/ م

٩٥١٦٠٠٩٠/ خ

حمل خاt ونخاله
�با نيسان شبانه روز

٣٧٣٤٩٥٣٤
رضوى       ٠٩١٥٤٢٩٩٩٤٣                

٩٥٣٢٠٢٢٧/ پ

تخر�ب
 فور� رسول�

انواع ساختمان هاى بتنی 
و اسکلت آهن 
با قيمت پایين

کارشناسی و مشاوره رایگان
 CGL تحت پوشش بيمه 

درب و پنجره و مصالح تخریبی 
را با قيمت باال خریداریم

٠٩١٥٧٠٠٤٠٥٨
٠٩١٥٧٠٠٤٠٥١

٩٥٣٣٧٤١٣/ ف

تخر�ب ساختمان 
برادران 

تخریب ساختمان
خاک بردارى با مينی لودر و لودر 

و بيل ، خرید لوازم 
 CGL تحت پوشش بيمه

عضو ثابت اتحادیه ابوطالب١۵
٠٩١٥٣١١٠٧٩٠

                         ٣٧٢٥٥٢٥٩  

٩٥٣٣٤٠٤٣/ خ

�3اشت ُبلت و 3ُرگير

حيدرى  ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

٩٥٣٠٠٢٨٥/ م

 شر3ت تعاون�

تخر�ب 
خاکبردارى 

رحمتی و 
پسران

شماره ثبت ۵۴۵۶٩
سرعت، ایمنی ، کيفيت 

مجرى پروژه هاى 
تخریب و خاکبردارى 

کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب 

اجاره بيل مکانيکی و پيکور
 CGL بيمه

٠٩١٥١١١٩٢٧٧ 
٠٩١٥٣١٤٦١٥٠
٠٩١٥٣٠٨٩٥٠١

٣٣٧٥١٥٨٥

 داراى پروانه مهارت
 و بيمه هاى الزمه

 تخریب فورى 
انواع سازه ها 

خرید کليه مصالح 
به قيمت مناسب
٠٩١٥٥٢٥٦٠٣٦ 
٠٩١٥٤٤٠٨٥٠٠
٠٩٣٣٨٩٧٩٥٠٠

معتمدى
٩٥٢٨٧٧١٦/ ل

 تخر�ب 

تهران گستر

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر�ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

تخر�ب 
خا3بردار� با بيمه 
خریدار کليه ضایعات ساختمانی  

آهن و آلومينيوم و ...
٠٩١٥٣٠٤٣٣٧٠
٠٩١٥٥١٨٠٣٤٦

٩٥٣١٩٥٨٤/ ق

تخر�ب فور� خرید و حمل
کليه ضایعات درب و پنجره و 

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

حمل خاt و نخاله با نيسان 
   �شبانه روز

 
 ٠٩١٥٠٠٥٦٩٤٦

٠٩١٥٦٤١٠٢٠٠
٩٥٣٤٦٦٠٩/ ف

٩٥٣٤٩٢٦٦/ ف

گروه تخر�ب 3اران   

    خراسان 
مجرى پروژه هاى 

تخریب ،خاکبردارى و بازسازى
تخریب بتن و اسکلت و آهن
خرید کلی مصالح نقدى 
به صورت شبانه روزى
قيمت  سرعت  ایمنی
با بيمه رایگان 

اجاره بيل مکانيکی، لودر 
بابکت ،بيکور، کمپرسور

زیر نظر نظام مهندسی
 ٠٩١٥٨١٥٧٣٤٨
٠٩١٥٩١٧٦٥٢١

  ٠٩١٥٥٥٩٩٣٤١
زیرک - صالحی

٩٥٣٢٥٠١٥/ پ

تخر�ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

 �تخر�ب ساختمان و خا3بردار
با لودر و بيل مکانيکی آخرین 

قيمت را از ما بخواهيد(حسينی) 
٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦ ،٣٢٢٤٠١٧٧

٩٥٣٤٦٢٥٨/ ط

حمل خاt و نخاله 
با نيسان شبانه روزى 
(سيد)٠٩١٥٨٩٧٨٠٨٦

٩٥٣٢٠٣٧٦/ ف

٩٥١٩٩٣٧٧/ د

تخر�ب
�خا3بردار

انواع ساختمانهاى بتنی واسکلت 
فلزى، خرید آهن آالت ، درب و 
پنجره ، ضایعات ،موتورخانه و...

 به قيمت مناسب
٠٩١٥١١٥٦١٥٣
٠٩٣٩٩٣٢٣٨٨٨
٠٩١٥١١٣٤١٣٩

تحت پوشش بيمه - عبدى

٩٥١٣٦٥٩٦/ ق

 تخر�ب پيمان فرد
مترى ٣۵٠٠ تومان

٠٩١٥٧١٤٠٠٥٢
٠٩١٥٠٦٨٤٧١٧

3مپرسور
تخریب بتن،شفته وسنگ
٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨

٩٥٢٩٥٧٠٥/ د

مين� لودر توماس 
اجاره توماس و خاور

کمترین قيمت -کمالی
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ 

تخر�ب ارزان 
خرده کارى- بازسازى فورى 

٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨
٩٥٢٩٤١٨١/ ق

    خا3بردار� با
مين� لودر توماس 

٩٥٢١٧٦٣٩/ ق٠٩١٥٥١٣٩٨٣٤

3اشت بلت،تخر�ب بتن
کاشت ميلگرد انتظار 
 دیوار تراشی ، گردبر

شکرى  ٠٩١٥١٢٥٨٣٣٠
٩٥٢٩٢٨١٢/ ل

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح با بيمه

 ٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣
٩٥٠٠٦٠٨١/ پ

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

اجرا� سقB ــ گوناگون

�بازســـاز

بتـــن 

آماده همLار� و استخدام
نما3ار،3اش� 3ار،سنگ 3ار ٩٥٢٩٤٣٩٥/ ق


