
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٢٢

٩٥٣٢٢٧٨٩/ ف

قاليشو�� 

تاژ
شستشو ١٠٠% به روش 

اسالمی با سرویس 
در تمام نقاط شهر

٣٨٨٢٩٢٠٠-٣٧٢٥٥٤٥٤
   ٣٢٧١٥٣٧٤-٣٨٤٧١٥٨٤

٣٦٥٨٦٣٠٩-٣٢١٣٨٩٢٠
 ٣٦٢٢٥١٠٥-٣٦٠٥٨٥٠٢
٣٣٤٤٤٣٢٨-٣٣٧١٢٠٩٠

٩٥١١٤٩٠٤/ ب

نو�ن
قاليشو�� ممتاز

 شستشو 
با دستگاه اتوماتيک

٣٨٥٣٠٣٠٣
٣٨٥٢٠٥٠٥
٣٦٢٢٥٨٠٠
٣٣٤١٤٦٠٠
٣٨٤٤١٣٠٠
٣٥٠٢١٠٠٢
٣٧٦٧٦٢٦٤
٣٧٥١٥١٨٨
٣٦٠٧٧٧٨٠
٣٨٨٣٩٩٧٥
سرویس دهی سراسر مشهد

عضو ممتاز اتحادیه

قاليشو�� مدرن

ا�ران
شستشو ١٠٠% اسالمی
اتومات دستگاههاى  با  تميز  و 
 بدون چروک و شکستگی و 
کامال خشک،تحویل ۴٨ساعته
ما کيفيت را به شما تقدیم 

می کنيم
٣٢٢٢٧٢٣٩
 ٣٦٢٠٣٨٤٥
٣٢٧٤٣٠٧١
٣٨٥٨٠٣١٨

٩٥٣١٤٣١٨/ ل

٩٥٢٤٥٨٥٨/ خ

قال� ومبل شو��

نقش ترنج
ارسال تصویر شستشو
عضودرجه یک اتحادیه

هيچ شعبه دیگرى ندارد
شست و شویی فرش 

با ضمانت
 رنگ بردارى فرش دستی

٣٣٦٩٥٤٢١
٣٨٩٢٨١٦١

 ٣٣٤٤٥٠٧٥
٣٨٧٦٩٠١٥
٣٨٥٨٠٧٢٩

٩٥٢٠٦٨٠٧/ ف

 قاليشو��
  بهارستان

٣٢٢١٩٥٤٣
٣٢٢٤٠٠٤٤
٣٢١١٢١١٢
٣٦٠٨٦٥٣٥
٣٧٦٤٠٢٠٥
٦ و ٣٢٢٣٨٦٧٥
٠٩١٥٥١٢٠١٢٢
٠٩١٥٤٧٨٠١٢٢

٩٥٣١١١٤٣/ د

قاليشو��

sتبُر
 شستشوى١٠٠% اسالمی

رفوگرى ،خاک گيرى ولکه گيرى
٣٦٢٢٥٠٣٠
٣٥٢٢٧٢٧٨
٣٢١٤١١٣٣
٣٢١٤١١٢٢

٠٩١٥٦٤٩٠٤٦٦

 

 قال� شو�� و مبل شو��

 آسمان شرق

٩٥٣٠٧٠٦٨/ ق

١٠٠%اسالمی باسرویس رایگان
باقيمت مناسب

٣٦٢٣٣٤٤١-٣٣٦٨٣٢٣١
٣٧٦٠٣٠٣١-٣٢١٤٧٤٢٦

٠٩١٥٩٠٩٥٨٤٢

٩٥٢٨١٠٩٤/ پ

قاليشو�� مدرن   
عدالتيان

واحد نمونه سال ٨۶ 
سرویس دهی 
تمام نقاط شهر

٣٢١١٨٢٩٥
٣٢١٢١٤٣٦
٣٢١٣٩٥٣٤
٣٨٨٤٦٢٦٨

 رفو پذیرفته می شود
 تحویل درب کارخانه

 ٢۴ ساعته
 سيد رحيم عدالتيان

 و پسران

فروش- خدمات 
انواع جاروبرقی صنعتی

لوازم خانگی   تعميرات   
خسروى نو کوچه خامنه اى 

(اندرزگو ١٢) بعد فضاى سبز
 ٣٢٢١٦٥٤٧

٠٩١٥٣٢٥٣٨٦٠
٩٥٣٣٤١٢١/ ف

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

و نيروى ثابت و کليه امورنظافتی
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٦٩٢٢٦٩
٣٥٢٢٦٤٧٤
٣٨٤٤٢٦٥٦
٣٥٠٢٦٢٢٠

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

مبل شو�� و قال� شو��

sسپهر پا
 شستشوى تضمينی انواع 

مبلمان و تشک خوشخواب با  
اصول مذهبی و بهداشتی 

با کادرى مجرب 
و دستگاههاى پيشرفته 

٣٦٦١١٢١٦ 
٣٨٨٤٧٩٢٦
٣٨٦٥٢٥٨٨

٩٥٣٤٤٠٦٣/ دثبت ۶٠۴۶٨

نظافت� 

وظيفه شناس 
اعزام نيروى آقا و خانم 

نظافت پله و پيلوت با وسيله 
٣٨٨٤٥٠٠٨-٣٧٢٦٠٢٢٤
٣٦٠٩٩٩٦١-٣٨٤٥٩٤٠١

٠٩١٥٨١٧١٨٠٥
٩٥٣٥٢٧٥٧/ ق

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

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

 نظافت� نارون 
نظيA طوس

 با شماره ثبت ۶٠٧١۴
شستشوى فرش، مبل و موکت 

با دستگاه در محل، اعزام نيروى 
خانم و آقا نظافت کلی ساختمان 

(پله، پيلوت، آسانسور، پارکينگ و ...)
٠٩١٥٤٤٦٢٨٦٤ 
٠٩٣٩٤٠٥٣٥٠١

٩٥٣٣٧٩٥١/ م٠٩٣٩٤٠٥٣٨٦٢

نماشو�� 
به شيوه مدرن

ارتفاعی  هر  در  داربست  بدون 
ساب ، رسوب زدایی و جرم گيرى 
رولپالک ، انواع نما ، پله ، کف ، دیوار

 (باالبر جهت کار در نما )
((اجاره اى)) 
بازدید رایگان

٣٧٦٥٩٢٦٨- ٣٣٤٢٥٥٤٩
 ٣٣٦٤٩٢٠٩ 

٠٩١٥١٠٢٤٨٦٩
شرکت مشهد پوشش 

٩٥٣١٦٩٦٧/ ل(ثبت ٣۵۴٧٢)

تانيا (ثبت ٥٩٣٩٦)
نماشویی، پله و پيلوت، فرش شویی 
و مبل با لوازم رایگان-اعزام نيرو 

٩٥٣٤٦١٨٠/ م٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

ضمانت� 
پاs گل فرهنگ
پله - پيلوت -مواد شوینده  

رایگان
٠٩١٥٧٠٤٠٠٩٨

٣٦٦٣٠٦٣٠
٠٩٣٨٦٨٧١٠٥٠

٩٥٢٤٢٨٨١/ ل

زر�ن پر�ان 
اعزام نيرو آقا و خانم مجرب 

جهت نظافت منازل و پذیرایی 
٠٩٣٨٥١٩٧٠٣٦-٣٧٦٧٠٥٣٠

٩٥٣٤٧٧١٢/ ف

شر3ت نظافت� 
نظيA پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

پاs مهر 
نظافت کليه ساختمان مبل فرش 

با دستگاه مجهز اعزام کارگر 
٠٩١٥٢٠٨٥٨٠٠-٣٧٥٧٦٤٠٢

٩٥٣٤١٦٣٣/ ف

مبل
شوئ� 
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو�د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
شستشوى پرده

(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

مدیریت جاویدان
٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨

تخفيف  ویژه نوروز 

مبل 
شوئ�

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

٣٧٦٠١٧٤٣
٣٨٨٤٠٠٧٩
٣٧٣٤٠٦٢٩
٣٥٢٣٦٨٩٤

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٣٤٧٦٢٨/ م

٩٥٣٤٦١٣٦/ ق

 الماس شرق
 شماره ثبت۴١٢١۶

متخصص در نظافت ساختمان هاى 
نوساز،منازل،برج ها،بادستگاه هاى 
پيشرفته صنعتی بارزومه درخشان 

موکت،فرش،مبل
مدیریت خانم عرفانيان

٠٩١٥٩١١١٢٠٠ 
٣٧٦٠١٥٤٨

٩٥٢٩٠٢٦٦/ م

نظافت�

ثامن 
تخفيف ویژه هتلداران 

خشکشویی  مبلمان ،فرش ،موکت
 با دستگاه در منزل

 نظافت کلی پله و پيلوت
 امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٢٢٢٣٦٧٥
پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٢١٤٥١٥
کالهدوز،احمدآباد،کوهسنگی

٣٨٤٧٢٢٧٥
هدایت،مطهرى،طالب

٣٧٣٢٦٣٤٦
سراسرى    ٠٩٣٣٢٢٦٠٣٠٣

٩٥٣٣٥٨٣٨/ د

پاs پسند
شستشوى موکت

قالی،مبلمان،دیوارشویی
٣٨٤١٣٥٨٧
٣٦٩١٤٠٧٤

ذاکرى ٠٩١٥١١٨١٢٠٢
سرویس رایگان سراسرشهر

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥٣٤٦٦٠٤/ ف

نظافت� نگين شهر
کليه امورنظافتی اعزام کارگر روزمزد
٠٩١٥٧٦٢٨٣٩٣-٣٨٤٦٩٠٣٢

٣٦٦٦٦٥٢٠

٩٥٣١٩٣٦٤/ ف

نماشو�� 3تا�ون
شستشوى کليه 

نماها و بناهاى نوساز 
با تجهيزات مدرن

٣٨٦٨٨٣٦١
٣٨٦٩٨٩٤٨

٠٩١٥٨٠٠٤٢٤٤

مبل شو�� 
تابان 

شستشوى مبل،موکت وفرش 
سجاد،معلم   
 ٣٦٠٣٩٨٨٥  

قاسم آباد،پيروزى 
 ٣٦٦٣٦٥٤١

 امام رضا،کوهسنگی  
٣٨٥٨٠٦٢٩ (سراسرى) 

(شماره ثبت ۴۵٣٠٣)

٠٩٣٦٧٣٧٠٦٣٦     
٩٥٣٤٠٠٢٥/ خ

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٩٥٣٥٣٦٦٨/ پ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

٩٥٣٢٤١٤١/ ط

مبل شو��
رها

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
(تضمينی)

خيام ،هدایت،ابوطالب
٣٧٥١٢٠٢١

وکيل آباد،الدن،صياد
٣٥٠٩٩٢٤٠

هاشميه،فکورى،هفت تير
٣٨٨٢٩١٤٨

آبکوه،سجاد،فرامرز
٣٧٢٥١١٣٨

سراسرى  ٣٣٩٢٢٧٣١

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٩٥٣٤٥٨٣٨/ ط

نظافت�

اميد
نظافت کلی پله و پيلوت

 شست وشوى مبلمان، فرش، موکت
 با دستگاه در منزل 

 پيروزى،هاشميه،سرافرازان
٣٨٩٢١٤١٣

فرامرز،امامت،معلم
٣٦٠١٧٨٠٣

حجاب،اندیشه،فالحی
٣٦٦٣٨١٣٦

امام رضا،عدل خمينی،نخریسی
٣٨٥٨١٠٩٦

خيام،ابوطالب،هدایت
٣٧٥٧٣٥١٥

سراسرى        ٣٨٨٤٧٥٣٢

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

٩٥٣٣٥٧٩٠/ د

پا3د�س
موکت،قالی،مبل،دیوارشویی

سه راه فلسطين
٣٧٦١٩٠٣٤ 
٠٩١٥٣١٣٣١٢٤

مرادى
تأسيس ١٣۶٨

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

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

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

دیوار شویی،موکت،مبل،نظافت 
با دستگاه-٣٣ سال سابقه

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

نظافتـــ�

٩/١٥١٠٣٣ ض




