
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٦

 د3وراسيون داخل� ُدرنيLا
 تایل ۶٠*۶٠- کابينت 

کاغذدیوارى - بسيار ارزان
٠٩١٥٩٨٠٠٨٨١ 

٩٥٣٢٣١٠٠/ ق

سب= سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

اجرا� سقA 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

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

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

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

اجرا� تخصص� 3ناف
سقA و د�وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥٣٤٧٢٢٢/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

٩٥٣٤٠٨٨٢/ ق

 Aسق �اجرا
 �3اذب بيرجند

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

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

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

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقA 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش

کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

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

 Aسق �اجرا
3اذب 

سایبان - پارکينگ 
 اتاقک و دیوار پوش
٠٩١٥٥٠٤١٢٧١

٩٥٣٢٨٦٥٥/ ف

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقA 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

٩٥٣٠٥٢٠٧/ د

 نصاب
 نصب واجراى انواع 
سقف هاى شيب دار

بازدیدرایگان
 ٠٩١٥٤١٦١٥٣٣ 

٩٥٢٨٩٧٨٠/ ف

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

رایگان ٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩

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

٣٨٨٤٨٤٥٤
٩٥٣٣٠٩٨٥/ ق

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

طراح�- احداث بنا
  بازساز� بازد�د را�گان 
٠٩٣٨٨٠٠٤٢١٩-٣٦٠٥٩٧٦٤

٩٥١٩٨٨٠٧/ م٠٩١٥٢٠٥٤٢١٩

�پيمانLار
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

3ليني= ساختمان
رفع نم زدگی و لکه گيرى

بازسازى و انجام کليه امور ساختمان 
٠٩١٥٩٠٢٤٤٦٤در اسرع وقت

٩٥٣٢٨٢٥٨/ ل

٩٥٣٢٠٢٦٤/ م

�طراح� و٣بعد� ساز
3D MAXانجام پروژه هاى

نما ، مسکونی ، داخلی
٠٩١٥٣٢٤٣٠٣٨-٣٦١٤٤٠٦١

اقساط 
کليه تعميرات و تغييرات،صفر تا صد 

با بهترین استادکارها -نقد اقساط 
٠٩٠١٣٤٦٥٠٩٠-٣٧٦٠٢٧٠٣

٩٥٣٣٧٤٥٤/ م

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

٩٥٣٤٦٢٧٢/ ط

تLنو پارسيان
بازسازى و نوسازى 
اجراى دکوراسيون 

داخلی و نماى ساختمان 
با متدهاى جدید روز 

بازدید رایگان
٣٨٤٠٣٩٤٩
٣٨٤٤٦٨٥٥
٣٨٤٣١٢٩٦

٠٩١٥١١٣٣٤١٤
٩٥٣٣٤٦٦٣/ ق

٩٥٣٢٢٥٤١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

٩٥٣٠٦٤٠٣/ ف

گروه معمار� و 
مهندس� آرنا 

مشاوره ، طراحی و اجرا 
مسکونی،تجارى،ادارى و ...
بازسازى متفاوت و لوکس 

با حداقل هزینه
 ٠٩١٥٣١٥٧٦٥٠

٣٨٤٦٨٥٢٣

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

بتن عيار ٣٠٠
فقط ۶۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٣١٢٨١٨/ ق

٩٥١٦٩٤٧٩/ ق

 فوم بتن البرز 
     جایگزین پوکه جهت کف سازى طبقات 
و بام - ارزان سبک مقاوم عضو اتحادیه
 ٠٩١٥٨١٠٤٠٤٦-٣٦٦١٥٧١٨

٩٥٣٥٢٨٥٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

٩٥٣٢٣٠٩٢/ پ

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

٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

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

٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤
٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

دفتر مهندس� ساختمان 
صدور پروانه و پایانکار

 مدیریت پيمان (ساخت، بازسازى) 
٩٥٣٣٥٧٥١/ م٣٥٠٢٢٧٤٠

� 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 

آبشار 
آبنما، باربيکيو، روف گاردن 

٩٥٣٣٢٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٣١٠١٧

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

٩٥٣١٤٠٥٦/ ق٠٩١٩٦٧٦٨٥٧٠

نصب 3اش�، سرامي= 
ترميم سرویس ها 

٠٩١٥٥١٢٥٢٣٣ سيدآبادى
٩٥٣٣٨٨٧٤/ پ

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

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

٩٥٢٨٢٤٢٨/ ق

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

 (با اکيپی مجرب) 
٩٥٣٣٢٧١٧/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

� پيمانLار
بازسازى و تعميرات ساختمان 

دیوارچينی،دیوارگچی 
سيمانکارى نصب کاشی

سراميک ،سنگ ،موزایيک
 گچ ،نقاشی

٠٩٩٠٣٢٣٠٩٨٣ 
٩٥٣٥٢٤٧٧/ ق

٩٥٣٣٣٥٣٣/ ق

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

٠٩١٠٩١٥١٣٦٧

٩٥٣٠٣٩٨١/ پ

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

جوشکارى،سایه بان و اسکلت
٠٩١٥٣٠٦٩٢٥٧

پيمانLار� ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥٣٠٧٢٥٦/ ف

٩٥٣٥١٣٨٨/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

٩٥٣١٣٣٤٥/ خ

�گروه پيمانLاران بيرجند
ساخت، بازسازى ، تعميرات ، نما 

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

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

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

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

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

با قيمت مناسب 
٠٩١٥٨٨٩٩٧٨٦

٩٥٣٥٤١٢٦/ ط

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

 ٠٩١٥٥٢١٧٠١٥
٩٥٣٣٤٣١٦/ ق

اجرا� نماضامن
سنگ کارى،کاشی کارى،سيمان کارى 

گرانوليت،شسته،نماى رومی
٩٥٣٤٦١٠٣/ د٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

٩٥٣٣٥٧١٥/ خ

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

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

٩٥٣٣٥٧٢٣/ خ

اجرا� نصب 3اش� 
سراميک تک سرام موزائيک 
و غيره -برادران جعفرزاده 

٩٥٣٤٩٢٨٦/ م٠٩١٥٥٠٤٤١٦٦

مشاوره تلفن�
 و بازد�د را�گان 

انجام کليه امور ساختمانی و 
بازسازى ٠٩٢١٥٣٤٣١٣٨

٩٥٣٣٠٤٢٤/ ف

٩٥٣٣٤٠٣٦/ خ

3اشت ُبلت 
3ُرگير� و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

� تخر�ب و خا3بردار
 مترى ٣٠٠٠ -آماده فوندانسيون

٠٩١٥٣٦٧٠٢٧٠
٩٥٣٤٦١٢٠/ د٠٩٣٣٥٩٢٢٧٦٠ 

حمل خاs و 
نخاله

 

٩٥٣١١٢٥٧/ د٠٩١٥٥٨٢٩١٣٥

با3س 
منطقه ١- سجاد، احمدآباد 

کالهدوز، آبکوه ،سناباد
١٠٠٤ ٠٩١٥٣١٨ اخالقی

٩٥١٩٣٦٣٧/ پ

3مپرسور شرق
تخریب  بتن ، شفته ، سنگ 

با قيمت مناسب
٠٩١٥٣١٠١٨٩٤

٩٥٣٤٠٢٢٧/ ق

� با3س محمد
وکيل آباد- پيروزى- آزادشهر

قاسم آباد ٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ 
٩٥٣٤٤٠٠٦/ ق

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥٣٣٣٧٣٢/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

با3س فرزاد 
آزاد شهر، رضا شهر ،قاسم آباد 
٠٩٣٥  ٨١٢    ٠٩١٥

٩٥٢٩٢٥٩٠/ ط

3اشت بلت و ميلگرد صابر 
با ٨سال سابقه کار

٠٩١٥٢١٨١٨٣٨ مالدارى
٠٩٣٧٢٩٣٢٥٨٦

٩٥٣٥٣٤٥٠/ ق

٩٥١٢٦٩٢٨/ پ

تخر�ب بتن
کاشت بلت  - کرگيرى

٠٩١٥٤٠٤٠٨٤٠
٠٩٣٥٤٠٤٠٨٤٠

٩٥٣٣٦٣٣٣/ م

حمل خاs ونخاله
بانيسان شبانه روزى

فرنيا ٠٩١٥٣١٠٦٢٣٢

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاs نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

مين� لودر توماس 
اجاره توماس و خاور

کمترین قيمت -کمالی
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ 

٩٥٣٥٢١٨٩/ م

تخر�ب 
�خا3بردار

طوس گستر
مشاوره تخریب با بيمه هاى 

الزمه و کادرى مجرب 
با قيمت مناسب کليه 

لوازم ساختمانی شما را 
خریداریم-اصغرزاده

٠٩١٥٥٠٣٩٢٨٧ 

خدمات تخر�ب فرهاد 3وهLن
جهت تخریب بتن آسفالت و شفته 
با کمپرسور و هيلتی و حداقل قيمت

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٣٢٢٦٢٨/ م

٩٥١٩٨٠٤٥/ پ

ضا�عات فالح
خرید درب و پنجره و مصالح  بيمه

٠٩١٥١١٨٧٤٩٩-٣٦٦٦٠٨٨٣

٩٥٢٩٥٤٩٧/ د

 �تخر�ب، بازساز
نوین با بيمه CGL  - خاکبردارى 

٠٩١٥١٦٧١٠٩٥ -٣٢٧٣٧٦٥٤

�خا3بردار
مينی لودر توماس(بابکت)تخریب،خاور
کول آبادى ٠٩١٥٣١٣٣١٩٣

٩٥٣٣٨٥٦١/ م

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

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاs ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

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

قيمت را از ما بخواهيد(حسينی) 
٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦ ،٣٢٢٤٠١٧٧

٩٥٣٤٦٢٥٨/ ط

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

٩٥٢٤٧٠٩٠/ پ

�3اشت ُبلت و 3ُرگير
وبرش با کاتروسوراخ کردن بتن 

٠٩١٥٥٠٨٨٤٤٧خدمتگذار

�تخر�ب و خا3بردار
  با لودر بيل 3مپرس�

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

 تخر�ب
 ساختمان آرش 

با کادرى مجرب
CGL مشاوره رایگان و بيمه 

 لوازم تخریبی 
شما را خریداریم.

 پيمانکارى ساختمان 
پذیرفته می شود  

کرانی ٠٩١٥١٠٠٥٠٠٤
٠٩٣٣٨٩٢٨٢٤٦

٩٥٣٥٠١٢٣/ ف

    خا3بردار� با
مين� لودر توماس 

٩٥٢١٧٦٣٩/ ق٠٩١٥٥١٣٩٨٣٤

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

حمل خاs و نخاله 
نيسان -شبانه روزى 

٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٨ عرب
٠٩٣٩٥٣٤٥٧٧٣

٩٥١٩٣٦٤٤/ پ

 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

تخر�ب
�فور

 خاکبردارى و خرید مصالح با بيمه 
نام آور٠٩١٥٧٧٧٠٣٨٣

٠٩١٥١١٩٠٣٨٣
٩٥٣١٦١٩١/ م

�تخر�ب فور
را�گان

تخریب بتن- اسکلت آهن
خاکبردارى و خرید کليه 

مصالح با بيمه
فورى تخصص ماست

٠٩١٥٢٠٠٠٠٤١
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧١
٠٥١٣٧٣٣٥١٠٠

٩٥٢٧٥٦٧٤/ مخورشيدى

 �خا3بردار
نيسان، لودر، بيل مکانيک 

٩٥١٠١٩٢٠/ ف٠٩١٥٤٤٣٦٦٨٥

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

سوراخLار� 3اشت بولت 
نصب پلت، کاشت ميلگرد انتظار، 

شليک پانچ، رابيتس، نصب ایزوگام 
٠٩٣٧٧٨٠٨٩٢٥ایزانلو

٩٥٣٤٧٠٥٣/ م

٩٥١٣٦٥٩٦/ ق

 تخر�ب پيمان فرد
مترى ٣۵٠٠ تومان

٠٩١٥٧١٤٠٠٥٢
٠٩١٥٠٦٨٤٧١٧

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

اجرا� سقA ــ گوناگون

�بازســـاز

بتـــن 

آماده همLار� و استخدام
نما3ار،3اش� 3ار،سنگ 3ار

٩٥٣٢٦٠٥٧/ م




