
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
١٧

٩٥٢٤٠٢٤٥/ پ

نقاش� ساختمان طلوع
پالستيک ۴٨٠- روغنی ١٠٠٠ 

مولتی ١۴٠٠- درجه یک- فورى
٠٩١٥٣٢١٦١٤٧

نقاش� امير 
پالستيک ٢۵٠٠- روغنی ۴۵٠٠ 

کناف و غيره 
٩٥٣٤٤٩٣٩/ م٠٩١٥٩٠٦١٩٤٢

�    نقاش� جعفر
     روغنی ۴٠٠٠ تومان تومان 

پالستيک ٢٠٠٠ تومان درجه یک و فورى 
٠٩١٥٥٠٨٣٥٩٠-٣٢٧٧٠٨٠٥

٩٥٣٠٥٢٤٣/ ف

٩٥٣٣٢٠١٨/ پ

نقاش� پارسيان
ارزان با کيفيت، فورى

٠٩١٥٢٥٢١٦٣٤

٩٥٣٠٨٥١٤/ م

فروش و نصب 
3اغذد�وار�، بلKا، پانل

٠٩١٥٢٥٢٥٠٢٦ بازدیدرایگان 
عامرى ٠٩٣٥٤٥٧٩١٠٢

٩٥٣٢٥٤٥٣/ پ

نقاش� فرهنگيان
رنگ ازشمااجراازما

٠٩١٥٥٠٣٩٦٣٤

٩٥٣٥٢٩٩٦/ ف

نقاش� رضوان�
با   ٢,۶٠٠ ١۴٠٠روغنی  پالستيک   
مصالح فقط الوان ٠٩١٥٨٥٩٨٠٩٥

٠٩١٥٤٠٠٢٢٧٦

٩٥١٢٩٨٢٥/ ف

نقاش� آفر�نش
فورى-ارزان انواع سبکهاى 

رنگی، کلی-جزئی (با رنگ الوان)
٠٩١٥٣١٧٢١١٠

٩٥٢١٧٧٦٤/ پ

3نيتKس جم پور
مولت� 3الرونقاش�

٠٩١٥٨٩٥٦٧٤٠-٣٧٥٢٩٣٢٢

اد�ت د3ور 
کاغذدیوارى 

کف پوش پانل، بلکا، ابریشم
بازدید و مشاوره رایگان 

با ارسال آلبوم 
www.editdecor.com

٠٩١٥٣٢١١٩٢٦
٩٥١٩٥٠٦٩/ ق٣٣٦٥٤٥٠١

نقاش� ساختمان
اجراى انواع 

رنگهاى ساختمان 
فورى و ارزان

٠٩١٥٠٨٦٢٢٦١
٩٥٣٠٦٨١٤/ خ

نقاش� ساختمان 
با 3امپيوتر �= روزه

٠٩١٥٣٠٢٦٢٦٧نيکقدم 
٩٥٣٥٠٤٨٥/ م

پليستر
  درب ،د3وراسيون تعميرات مبل

٠٩١٥٨٠٥٧٥٧٢
٩٥٣٥١٢٤٣/ ف٠٩٣٨٢٨٦٧٤٣٨

٩٥٣٤٥٧٤٧/ ق

    نقاش� ساختمان� ز�با
 پالستيک١۵٠٠روغنی،اکروليک

٣٠٠٠باکار درجه یک فورى
٠٩١٥٩٦٧٣٨٩٤-٣٦٥٧١١٢٣ 

٩٥١٩٢٦٩٨/ پ

نقاش� آسمان
اجراى سریع انواع رنگهاى 

فانتزى، آکروليک، پالستيک 
روغنی ،مولتی کالر ،بلکا، کنيتکس

 با۵سال ضمانت کتبی
 بازدید رایگان

 ٣٨٨٢٧٠٠٥             
مدیریت      ٠٩١٥٠٥٢٨٤٩٢

٠٩٣٣١٧٤٩٩٠٤

٩٥٢٤٦٣٣٥/ پ

نقاش� ساختمان افرا
پالستيک ۴٨٠ - روغنی ١٠٠٠ 
مولتی١۴٠٠- درجه یک- فورى

٠٩٣٧١٩٣٨٨٥١

نقاش�  
 قيمت مناسب،فورى

 با اکيپ چندنفره 
٩٥٣٤٦٤١١/ م ٠٩١٥٦٥٠٠٠٦٤

٩٥٣٤٤٠٦٩/ م

نقاش� نگين 
روغنی- پالستيک- اکروليک 

مولتی- کناف 
فورى ٠٩١٥٥٠٩٤٨٩٧ جعفرى

3نيت، ا3رولي=، روغن� 
پالستي=، مولت� و 3اغذ   
٣٨٧٦٦٥٢٩-٠٩١٥٣٢٩٣٨٦٦

٠٩٣٦١٢٢٦٨٦٦
٩٥٣٥١٦٤٩/ ق

3نيتKس
٣٦٥٨٩٧٥٨ فورى و ارزان

٠٩١٥٨٠٨٩٠٨١
 

٩٥٣٥٥٣٨٠/ م

٩٥٣٤٨٧٩٤/ ق

نقاش� ساختمان، پالستي= 
روغنی، آکروليک، کنيتکس، مولتی 

کالر، طرح هاى فانتزى، قيمت مناسب
فضلی     ٠٩١٥٩١٨٠٩٧٢

٩٥١٢٩٧٩٦/ ف

نقاش� شرق
سرعت- دقت- کيفيت

 نقد واقساط- اکيپ ١٠ نفر ه
٠٩١٥٣١٦١٣٥١

� گچ 3ار�،گچ بر� لKه گير
 بااکيپ کامل وقيمت مناسب

 ٠٩١٥٠٠٤٦٧٦٣
٩٥٣٣٣١١٤/ دخليلی 

نقاش� صدرا 
پالستيک- روغنی -اکروليک 

کنيتکس- کناف 
٠٩١٥٩٠٥٨٤٠٠

٩٥٣٥٤٤٩١/ ط

 نقاش� و پل� استر

٠٩١٥٣٠٨٩١٩٣
٩٥٣٤٣٣١٦/ ف

٩٥٣٥٢٩٢٨/ ف

پالستي= ١٠٠٠
روغنی و اکروليک ٢٠٠٠ کار 

درجه ١ با الوان 
٣٧٦٠٤٤١٢-٠٩١٥٦٠١٢٤١٥

٩٥٢٤٦٤٦٣/ ف

 رابيتس 3ار� صدف 

 ٠٩١٥٣٢٥٧٥٠٤

٩٥٣٠٩١١٤/ ف

انواع گچبر� دست�
اپن و ابزار ستون سقفی با لکه گيرى 

و گچ کارى با ٢۵ سال سابقه
٠٩١٥٥١٦٣٤٤٧

گچ 3ار� مدرن 
لکه  گچی  دیوار  نصب  برى،  گچ 

گيرى و.. ٠٩١٥٩١٢١٥٨١
٠٩٣٥٦١٥٦٩٠٦

٩٥٣٤٤٥٥٣/ ف

� فور
 خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى، 
دیوار گچی و سراميک با مصالح و 

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

 �گچ 3ار� و گچ بر
درخشان 

لکه گيرى و دیوار گچی 
٩٥٣٤٦٩٩٠/ ف٠٩٣٩١١٢٩٦٢٦

 �گچKار� ، خرده 3ار
تغييرات بنایی

 در اسرع وقت با قيمت مناسب
٠٩١٥٤١٩١٢٥٥

٩٥٣٥٢٧٢٩/ ف

رابيتس ت=
نور مخفی ساده گل اپن (تخفيف ویژه) 

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٠٠٩٢٣٠/ م٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

٩٥٢٩٣٥٩١/ م

ز�باگستر 
گچبرى ،نورمخفی  طرح هاى شكسته  

بازسازى،بازدید رایگان 
٠٩١٥٣١١٧٠٥٧-٣٧٦٧٧٧٣٢

گچ بر� و گچKار� افق طال��
گچ زیر و رو، اپن، ابزار، دیوارگچی 

و لکه گيرى، کاشی و سراميک
٠٩١٥٩٢٤١٣٦٤

٩٥٣١٥٩٧٧/ ق

گچKار� و گچبر� دست�
خرده کارى 

بازسازى تعميرات
٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

٩٥٣٥١٧٨٦/ ف

گروه رابيتس ارم 
 

٠٩١٥٣٥٨٧٤٤١-٣٧٤٢٣٥٧٨
٩٥١٩٦١٣٧/ ف٠٩١٥٠٠٢٧٤٤١

 رابيتس رضاپور
 با ٢٠ سال تجربه نقشه خوانی و 

اجراى طرح هاى مدرن
٠٩١٥٩٠٤٧٩٧٦ 

٩٥٣١٦٠٤٧/ ق

گچKار� ساختمان گچKار� و 
�گچ خاt ابزار د3ور و لKه گير

با قيمت مناسب
٠٩١٥٩٠٢٢٣٩٤ کيوان

٩٥٣٥٤٥٩٢/ ف

٩٥٣١٩١٥٥/ پ

سKور�ت پارس 
شيشه نو و دست دوم، کرکره 

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥

�نصب فور
سKور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

سKور�ت
نو و دست دوم 

 نصب و اجرا، خرید و فروش 
٩٥٣٤٨٦٦٥/ م٠٩١٥٣٢٤٢٥١٦ 

اتوماتي= مشهدنما
خرید و فروش 

شيشه هاى نو، دست دوم
 پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٥٧١٥٢/ ط

٩٥٣٥٤٣٣٣/ م

خر�د ضا�عات
آهن ،چدن ،مس ،آلومينيوم 

پکيج ،موتورخانه و شوفاژ 
شيرآالت ،درب و پنجره 

کابينت ،آبگرمکن، تيرآهن
 و ميلگرد کلی و جزئی
 و خرده ریزانبارى

(به قيمت باال)
٠٩١٥١٦٧١١٩٨

 سكور�ت

�مهد
 نماینده رسمی ایمنی شرق 

ارزان - نقد و اقساط 
اقامتی

٣٧١٣٣٦٠٠ 

٣٧١٣٣٥٩٩
٠٩١٥١١١٩٥٠٠

٩٥٢٤٤٩٢١/ م

٩٥٢٩٥٦٩٥/ د

آشيان ُدر
 الماس شرق

شيشه هاى سکوریت
انواع درب هاى اتومات

upvcپنجره هاى
وسيستمهاى مداربسته  

٣٨٥٥٣٢٣٨

٩٥٣٢٢٥٨٩/ م

شيشه سKور�ت
 نو و دست دوم

خرید و فروش ، نصب و اجرا،روالپ
عليزاده ٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

 سKور�ت
 مسعود

 سکوریت - لمينت
 UPVC- دوجداره

کرکره روالپ 
جک پارکينگی 
نقد و اقساط 

 ٣٧٢٦٩١٦٤ 
٠٩١٥٥١٣١٧٧٥

٩٥٢٨١٣١٩/ ماقامتی

     آ�نه 3ار� منازل
            و شر3تها

   توليد- نصب- اجرا
٠٩١٥٣٠٨٣٣٧٦-٣٦٥١٩٢٥١

٩٥٣١١٤١٩/ ف

٩٥٣٢٤٠٧٢/ م

نصب و اجرا و تعميرات 
 سکوریت

کار تميز و فورى را از ما بخواهيد 
٠٩٣٠٦٥٧٢٦٥٤ 

شيشه و آ�نه 3شاورز
انواع شيشه هاى 

روميزى ، دکورى ، ساختمانی
٣٨٦٨٤١٤٤-٠٩١٥٥١٢٢٧٤٨

٩٥٣٢٧٥٠٢/ ل

آرتان ُدر
درب هاى اتوماتيک 

شيشه اى 
کرکره 

پارکينگی 
نقد و اقساط بلند مدت

 بدون سود
 ٣٦٠٥٤٤٤٤

٠٩١٥٣١٣٥٨٨٥
٩٥٣٣٨١٠٥/ ل

٩٥٣٤٠٨٧٣/ پ

ا�من شيشه پو�ان
درب هاى اتومات روالپ، سکوریت 

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

٩٥٢٤٠٢٥٨/ م

سKور�ت 
را�موند

سکوریت، اتومات، کرکره

٣٧٢٥٢١٠٧
٠٩١٥٣١٨١٩٢٩

اقامتی

٩٥٣١٠٢٤٣/ ق

ا�من آر�ا شرق 
سکوریت، لمينت

UPVC در و پنجره
توليد دوجداره  کارخانه اى  

کيفيت باال، 
قيمت استثنایی 

شيشه و آینه پازل 
 تراش طراحی سندپالست 
٠٩١٥١٠٤٥٧٠٥

٣٢٧٢٠٧٠٤

٩٥٣٢٦٧٥٦/ پ

سكور�ت 3وروش
upvc -سکوریت- روالپ -اتومات

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

 � فروش و�ژه انواع شيشه ها
ساختمان�، تزئين� و د3وراتيو

سکوریت، آینه، روميزى، دوجداره
 

 ٠٩١٥٣١٧٥٢٣٧-٣٢٧٠٣٧٢٢
٩٥٣٢٦٢٨٧/ م

٩٥٢٢٤٠٢٣/ ف

شيشه برج 
اجرا و نصب شيشه هاى 

ساختمانی و سکوریت، رفلکس، 
طلق، پلی کربنات، ٢ جداره، 

روميزى، طراحی روى شيشه، 
تبدیل درهاى استوپی به ریلی
 باز و نصب سکوریت-  مدّبرى 

٠٩١٥٥١٢٠٥١٩ -٣٥١٣٧٢٣٤

٩٥٣٣٠١٣٤/ م

�سKور�ت فور
به قيمت 3ارخانه

٠٩١٥٣١٩٧١١٢

فروش رز هلند�، گلدان�  
�پيوند

٣ تا ۵ ساله 
٩٥٣٤٩٢٢٤/ ف٠٩١٥٥١٥٥٢٨١

٩٥٣٥٠٩١٠/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

 �ساخت و�ال محوطه ساز
استخر آبنما آالچيق حياط و

 پشت بام طراحی و بازدید رایگان
٩٥٣٤٨٦٦١/ ف٠٩١٥٥١٥٢٦٢٤

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

نرده رو� د�وار
اجرا� نرده 

 فرفورژه استيل
پله گرد،دوبلکس

نرده گرد،حفاظ روى دیوار
کمانه اى،بوته اى،پشت 

پنجره،درب اکاردئونی
سقف شيبدار با رنگ 

کوره،نصب بازدید رایگان

٠٩١٥٧٠٠٣٠٧٢ 

٩٥٣٤٥٩١٥/ ب

٩٥٣٥٢٢٠٦/ م

نرده و پله استيل  
 www.mashhadbronze.com 

 ٠٩١٢٣١٥٤٨٥٠

 حفاظ آ3اردئون�
 حفاظ پنجره، پله و ..

 تحویل فورى
مدیریت: سيد ٠٩١٥٣٠٢٠٧٦٦ 

٩٥٣٢٧٦٣٦/ ق

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

فقط آ3اردئون 
جنس استاندارد ، نه سبک نه 

سنگين ٢٢۵ت 
٩٥٣٣٥٩٣١/ ق٠٩١٥٥١٣٣٨٦٩

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ3اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٣٠٥٨٢٣/ ف

نرده و حفاظ استيل 
پله گرد و پيش ساخته و دوبلکس 
٣٥٥٩٣٥٢١-٠٩١٥٤٢٥٢٨٩٦

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

 �حفاظ بوته ا
 کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی رنگ 
کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

 ٣٨٩٢٠١٤٧

٩٥٣٥٠٣٥٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

 تحویل روز -حفاظ بوته اى
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

حفاظ پنجره
آکاردئون- تراس و...

آخرین قيمت را از ما بگيرید
٩٥١٤٢٨٠٥/ پ٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

حفاظ
 رو� د�وار

توليد- پخش 
بوته اى، کمانی، ميلگردى 

حفاظ پنجره
 رنگ کوره اى
 نصب رایگان 

پذیرش نمایندگی 
  در سراسر کشور

 ٠٩١٥٢٠٢٥٥٩٩
٣٦٩٠٣٩٨٣

٩٥٣٥٣٢٧٨/ پ

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

حفاظ درب آ3اردئون�
نرده، راه پله، حفاظ روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط

٩٥١٩٥٣١٥/ ف

خدمات پرده د�با(وا�تا)
شستشو و نصب تخصصی

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

٩٥١٧٨٢٩٠/ ق

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

خدمات پرده سراب
درجه  تخصصی)  شویی  پرده  (مبتکر 
یک،بازو نصب سریع،سرویس رایگان

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

خدمات منزل وتعميرات تزئينات داخل�
(گچبر� ــ شومينه)

شيشه سKور�ت

شستشو� پرده و پتو

نرده و حفاظ

�محوطه و ز�باساز

گل و گياه

آماده همKار� واستخدام 
نقاش� ساختمان

آماده همKار� و
استخدام گچ 3ار

 حفاظ رو� د�وار-ا�من سازان شرق
 بوته خارى،کمانی،سرنيزه اى

اجراى انواع نرده استيل، فرفورژه،در مدلهاى ساده و طرح دار
پنجره،تراس،آالچيق،پارکينگ،نرده ،پله،درب اکاردئونی

به شما مشتریان عزیز توصيه می گردد  قبل از وقوع 
حادثه پيشگيرى نمایيد

٣٢٦٢١٦٢٨-٠٩١٥٢٠٥٧٧١١
٩٥٣٤٥٧٩٢/ ب

 حفاظ رو� د�وار-به قيمت 3ارخانه
 بوته خارى،کمانی،سرنيزه اى

با رنگ الکترواستاتيک کوره اى
اجراى انواع نرده استيل فرفورژه،در مدلهاى ساده و طرح دار

پنجره،تراس،نرده ،پله،درب اکاردئونی
آدرس :خين عرب-نبش شهيد چراغچی ١
٠٩١٥٣١٥٣٣٨٥-٣٦٩٠٥٢١٧

٩٥٣٤٥٨٩٨/ ب


