
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
١٦

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 
�قيرگون�، آسفالت، لLه گير

پذیرفته می شود.
 ٣٧٥٢٥٥٣٥-٠٩١٥٩١٥٥١٩٦

٩٥٢٧٧٤٨٥/ م

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شLيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

آسفالت محوطه 
ایزوگام و قيرگونی نقد و 

اقساط ١٠ ماهه    ٣٦٦٥٩٣٢١ 
٩٥٣٢٣٧٥٩/ ف ٠٩١٥٣٠٢٧٢٣١

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

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

٩٥٢٨٠٤٥٤/ م

جاده سازان خراسان

آسفالت
شماره ثبت شر3ت:٤٦٣٥٦

زیرسازى،محوطه،خيابان
٠٩١٥٣١١١٤٧٩
٠٩١٢٥٣٦٨٦٩٥

ا�زوگام شرق 
 قيرگونی، آسفالت

١٠ سال ضمانت بازدید رایگان 
٩٥٣٢٦١٥٤/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٣١٥٩٩٤/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

ا�زوگام شرق
 وانواع ا�زوگام ها

کلی - جزئی 
با قيمت کارخانه 

قيرگونی، آسفالت ، محوطه سازى، 
لکه گيرى پذیرفته ميشود

٠٩١٥٦٢٠٠٢٩١
٠٩١٥٣٢٠٠٢٩١

٩٥٣٥٢٢٠٣/ م

ا�زوگام ، قيرگون� 
زیرسازى و آسفالت محوطه نقد 

اقساط و سریع و ارزان 
٣٦٥١٧١٦٢               

٩٥٣٤٩٥٠٧/ خ٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧

٩٥٣٤٥٣٩٢/ م

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى در اسرع وقت 

٩٥٣٤٣٩٨٢/ ف٠٩١٥٣١٢٠٩٤٣

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

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

ا�زوگام شرق
لکه گيرى،قيرگونی،آسفالت 

بازدید و حمل بار رایگان 
احمدآباد          ٣٨٤٣٢٤٤٣  

وکيل آباد        ٣٨٩١٣٥٥٧  
 پيروزى            ٣٨٢٢٠٤٠٢
 قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥ 
 چهارراه لشگر    ٣٨٥١٠٧٣٩                           
١٧شهریور       ٣٣٦٥١٠٩٠  
 طالب                 ٣٢٥٨٥١٨٧

سجاد                 ٣٨٤٣٢٤٤٣    
٩٥١٣١٤٢٢/ خ ٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

٩٥٣٢١٥٣٩/ ف

 �لLه گير� خرده 3ار
در اسرع وقت- کيفيت باال  

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٠٥٥١٦١ یزدیان

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ 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

 آسفالت 

٩٥٣٥١٠٣٥/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

٩٥٣٤٤٥٧٣/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

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)
حسين پور ٣٢٧٠٣٠٠٧
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

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

ا�زوگام شرق 
قيرگونی 

٠٩١٥٣٨١٧٣٠٥
٩٥٢٥٣٥١٨/ پ

٩٥٣١٧٩٧٢/ م

 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 

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥٣٢٢٦٨٥/ ب

ا�زوگام شرق
لکه گيرى ، کلی ، جزئی با قيمت ارزان 
٠٩١٥٣٠٥٨٣٠٧-٣٧٥٣٠٠٣٩

٩٥٣٠٧٥٢٤/ ف

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

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، کلی جزئی

 دراسرع وقت، قيمت ارزان
٩٥٣٤٦٥٢٣/ ب ٠٩١٥٧٥٩٩٣٣٦

٩٥٣٤٥٤٩٣/ د

ا�زوگام شرق
آسفالت

زیر سازى محوطه
قيرگونی-ایزوگام

٠٩١٥٥٠٦٥١٦٨
٠٩١٥٧١٥٥١٦٨

٣٨٩٠٧٥٧٣

٩٥٢٤٣٩٢١/ پ

بدون خراب�
استخر پشت بام سرویس بهداشتی با 
عایق نانو زایکوسيل و ١٠سال ضمانت
٠٩١٥٣٢٣١٤٣٧-٣٧١٢١٠٣٨

ا�زوگام شرق
 اصل� 

قيمت ارزان ،بازدید رایگان
 ده سال ضمانت کتبی

 لکه گيرى  
 ٠٩١٥١٢٣٣٦٦٤
 ٠٩١٥٢٠١٤٦٤٤

٩٥٢٢٣٧٩٢/ ف٣٨٦٩٠١٦٠

ا�زوگام و قيرگون� 
لLه گير� در اسرع وقت  

٠٩١٥٨١٩٥٣٨١
٠٩١٥٢٤٤٥٣٨١

٩٥٣٤٢٧٩٤/ ف

ا�زوگام شرق و قيرگون� و 
 �آسفالت و لLه گير
در اسرع وقت همه روزه

٠٩١٥١٠٢١١٥١
٩٥٣٤٦٢٠٠/ ق

٩٥٣٢٥٠٢٢/ پ

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

ا�زوگام 
شرق 

بازدید رایگان - بدون تعطيلی 
با ده سال ضمانت نامه کتبی 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

ا�زوگام
 شرق 

لکه گيرى با ضمانت ١٠ ساله   
سجاد 

بهشتی
 آزادشهر 

پيروزى 
احمدآباد
 هاشميه 

عدل خمينی 
هفت تير 

قاسم آباد
فرامرز

گاراژدارها 
دانشجو 

                   
 ٣٨٤٣٠٨٨١                
٣٨٤٤٨١٣٠                     
٣٨٨٢٦٢٨٧                      

 ٣٨٨٤١١٠٤                      
٣٨٤٣٠٨٨١                        

 ٣٨٨٢٦٢٨٧                       
   ٣٨٥٣٥١٦٤                      
٣٨٨٤١١٠٤                        

                     ٣٨٨٢٦٢٨٧
٣٨٤٤٨١٣٠  

 ٣٨٥٣٥١٦٤                        
٠٩١٥٣١١٤٢٥٣                

٩٥٢٠١٤١٤/ پ

٩٥٣١٣٢١٢/ د

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

٩٥٣٤٠٨٧٥/ ف

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

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٣٧٢٨٥٧٩٥       

٩٥٣١٩١١١/ پ

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٣٣٧٨٧٢/ ف

ها�گالس از 
٤٥٠٠٠٠ �متر

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق

 3ابينت
 کمد،پارتيشن 

تخفيف ویژه کارمندان
٣٨٧٨٦٦٠٠
٣٥٢٤٧٨٧٠

 ٠٩١٥٩٧٥٦٧٣٩
٩٥٣٣٦٩٢١/ قشرکت ردکا

طرح تعو�ض
دربها� فرسوده
 بادرب ضدآب

٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠ 
٩٥٣٤٢٠٦٦/ د

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

3مدد�وار� متر�٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

چوب و MDF عصر جد�د
اجراى کابينت ،کمد ،درب آپارتمان 

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

3ابينت پيش ساخته 
در  استثنایی  قيمت  با  چوب  تمام 

رنگ هاى متفاوت مترى ٧٠ هزار
٩٥٣٥٢٥٩٤/ ف٠٩٣٠٤٨٩٩٧٥٥

ابزار سعيد
mdf صنایع چوب cnc تيغ فرز و

 ارسال رایگان در مشهد
٠٩٣٥٦٦٦٥٢١٤   

٩٥٣٥٢٢٧٧/ ق

٩٥١٩٥٣١٠/ ف

3ابينت مالمينه ٢٦٠
اشکاف مالمينه ۵۵ تبدیل فلز به

 MDF کابينت فلز و هایگلس ٣٠٠
٠٩١٥٨٩٢٧١٣٠

٣٩٠ MDF 3ابينت تمام
کابينت تمام مالمينه   ٣٠٠  

تعميرات پذیرفته می شود 
٩٥٣٥٢٨٥٢/ پ٠٩١٥٢٠٣٠٨٦٠

�3مد د�وار� متر
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

3ابينت فلز� با درب 
٧٥ �مالمينه متر  

٠٩١٥٦٠٠٩٠١٤
٩٥٣٤٢٧٤٩/ ف

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

وصله جور
تعمير به جا� تغيير
 درب -کابينت-جارختخوابی

حتی ایام تعطيل

 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

٩٥٣٣١٤٥٤/ پ

MDFآراست 
طراحی و اجراى دکوراسيون داخلی 
تجارى،مسکونی، پارتيشن ،پنل 

کابينت MDF-٣۶٠٠٠٠ تومان 
مالمينه ٢٨٠٠٠٠ تومان 

هایگالس ایرانی    ۵٢٠٠٠٠ تومان 
هایگالس ترک   ۵٩٠٠٠٠ تومان
وکيوم                    ٧۵٠٠٠٠تومان

٠٩١٥٤١٧٨٦٦١

عا�ق رطوبت�

3ابينت و ام د� اف

٩٥٣٣٩٠٤٢/ ف

٩٥٣٢١٤٢٠/ ب


