
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٢١

مبل شو�� و قال� شو��

tسپهر 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�
3ل� پله و پيلوت

قيمت استثنایی
خشک شویی مبل، فرش، موکت 

در منزل بدون جابجایی،
 نيروى گردگير خانم و آقا

 عبدالمطلب - مطهرى 
 ٣٧٥٣٤٦٠٣

وکيل آباد - پيروزى 
 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩

قاسم آباد 
 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢

شبانه روزى در سراسر مشهد
٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

٩٥٣٤٨٣٢٧/ د

پرنيان 
سالها سابقه درخشان

(ثبت ٢۴٠۵٧)

نظافت کلی ساختمان
تخصصی

مبل ، فرش ، موکت 
دیوار ،سراميک، و ... 
با دستگاه هاى پيشرفته
بازدید و سرویس رایگان

اعزام کارگر درجه١ 
معلم             ٣٦٠٨٧٠٨٠
وکيل آباد     ٣٨٦٧٥٠١٠

احمدآباد       ٣٨٤٦٣٠٣٤ 

سجاد            ٣٦٠٥٤٠٠٩
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨

امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦      

کوهسنگی    ٣٨٤٦٣٠٣٧

فرامرز          ٣٦٠٣٨١٥١

قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١  

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

مبل
شوئ� 
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيA و�ژه ثبت ٥٦٢٣٦

نظافت کلی ساختمان 
شستشوى مبل، دیوار، موکت 

و سراميک با دستگاه هاى 
پيشرفته، پله و پيلوت

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا
وکيل آباد ٣٥٠١٨٤٣٤

سجاد           ٣٧٣٢٦٤٥٦
احمدآباد    ٣٨٣٣١٧٨٢
کالهدوز     ٣٧٣٢٤٧٦١
هاشميه      ٣٨٣٣١٧٨٢
قاسم آباد ٣٥٠١٨٤٣٤
کوهسنگی ٣٨٣٣١٧٨٣
پيروزى       ٣٥٠١٢٠٦٧

٠٩٣٣٢٨٤٤٣٤٣

٩٥٣٥٥٣٢٠/ م

نظافت�

 طاها 
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 

با دستگاه در منزل
نظافت کلی، پله و پيلوت
پيروزى،فکورى،سرافرازان

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرز،خيام،ابوطالب

٣٧٦٦٠٥٢٠
قاسم آباد،امامت،معلم

٣٦٠١١٩٣٩
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩١٧٧
سراسرى

٣٣٨٧١٦٧٩

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

مبل شو��
 پارس 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه در منزل 

نظالفت کلی پله و پيلوت 
 قاسم آباد، امامت،معلم

٣٦٦١٧٧٢٦
عدل خمينی،مصلی،سيدى

٣٨٥٣٤٦٤٢
پيروزى،فکورى،هاشميه

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرزخيام،ابوطالب
٣٧٦٦٠٥٢٠

٠٩١٥٧٧٣٢٠٥٣
٩٥٣٣٥٨٣٤/ ط

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

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

قيمت استثنا��
نظافت 3ل� ساختمان
با دستگاه مبل، موکت، فرش

٠٩١٥٦٥٩٣٤٨١
٠٩٣٦٣٦٢٠٤١٠

٣٧١١٢٤١٣
٩٥٣٥٥٣٧٣/ م

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

پرند
نظافت کلی آپارتمان

 هتل ها ، ارگانهاى دولتی 
و خصوصی ، دیوارشویی  

پله ، پيلوت ، موکت ، فرش  
شستشوى مبل ، ثبت٣٧٩٢۴

٣٦٠٤٣٧١٦
 ٣٧٦٤٨٩١٣
٣٨٤٠٠١٥٧
٣٨٥٥٢٠٠٤ 
٣٨٦٤٧٢٧٦ 
 ٣٨٨٤٠٧١٥ 

٠٩٣٥٤٠٨٠٤٨٤
٠٩١٥٣٢٤٣٥٩١

٩٥٣٣٦٦٤٢/ ل

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

٩٥٣٣٥٨٣٨/ د

پاt پسند
شستشوى موکت

قالی،مبلمان،دیوارشویی
٣٨٤١٣٥٨٧
٣٦٩١٤٠٧٤

ذاکرى ٠٩١٥١١٨١٢٠٢
سرویس رایگان سراسرشهر

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

 tگلپا
دیوارشویی، مبل، قالی، موکت 

نظافت کلی با دستگاه  

٣٧٢٥١٥٧٦
٠٩١٥٩٢١٩٥٧٠

٩٥٣٣٨٩١٠/ قرضازاده

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د�وار
مو3ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧
شر3ت نظافت� 

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

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

راه پله 
همجوار
فقط درجه یک          بدون تعطيلی

سرویس و بازدید رایگان 

تخفيف ویژه 
شماره ثبت رسمی ۴٨٧٠١
وکيل آباد ٣٨٦٨٥٥٤٧
قاسم آباد ٣٦٦٢٩٨٨٨
سراسر ى ٠٩٣٥١١٧٨٤٠٥

شکایات - مدیریت
٠٩١٥٠٠٨٤١٤٦

٩٥٣٣٩٢٧٥/ م

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٩٥٣٥٣٦٦٨/ پ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

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

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

مبل 
شوئ�

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

٣٧٦٠١٧٤٣
٣٨٨٤٠٠٧٩
٣٧٣٤٠٦٢٩
٣٥٢٣٦٨٩٤

٠٩١٥٧٣٩٠٠٧٩
٩٥٣٤٧٦٢٨/ م

٩٥٣٤٤٣٣٦/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

شر3ت قاعدسير شرق 
پارسيان 

 شماره ثبت ۴٠٠٢٨
شست وشوى مبل، موکت

نظافت پله و پيلوت
در تمام نقاط شهر مشهد و گلبهار
مدیریت ٠٩١٥٨٩٨٦٠٩٨

مشهد ٣٦١١٠١٦٧
گلبهار ٣٦١١٠١٦٨

٩٥٢٩٠٠٧٣/ م

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

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

٩٥١٦١٤٠٦/ د

3يمياگستر
نظافت کلی ساختمان
 مبل فرش وموکت

 بادستگاههاى مدرن
اعزام کارگر

احمدآباد،کوهسنگی
٣٨٤٠٤٤٦٠

سناباد،کالهدوز

٣٨٤٤٤٤٩٥
سجاد،فرامرز

٣٧٦٧٨٣٦٨
معلم،وکيل آباد

٣٦٠٦١٢٦٤
٠٩١٥٢٢٤٤٠٠٥
١٠٠%تضمينی وتخصصی

مبل شو�� 

بزرگ 
خراسان
اول رضایت بعد تسویه 

تخفيف ویژه عيد نوروز 
خشکشویی مبلمان 
فرش، موکت 
نظافت کلی،پله وپيلوت 

 پيروزى، سرافرازان، هاشميه  

٣٨٩٤٤٥١٧
معلم،اقبال،الدن 

٣٥٠٩١٤٦١
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٠١٦٦٨٣
هدایت ،مطهرى، عبادى

 ٣٧٥٧٨٧١٢
صياد،دالوران،هفت تير 

٣٨٦٤١١٥٢
الهيه،مجيدیه،ميثاق

٣٦٢١٤٥١٥
٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧

٩٥٣٣٥٧٥٨/ ط

٩٥٣٣٣٩٨٣/ ل

اعزام 3ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

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

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

٩٥٠٠٩٨٦٨/ د

مبل شو��
فرد�س
خشکشویی مبلمان ،فرش 

موکت،سراميک و دیواربا دستگاه  
سراسرى  ٣٦٠١٨٤١٨ 

قاسم آباد - ميثاق
٣٦٦١١٢٦٠  

پيروزى-فکورى   
 ٣٨٩١٨٣٣٥  

خانم رضایی   ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩       
ثبت ٣٧۴۴٨

Aنظافت� نظي
منزل  ، آقا  و  خانم  نيروى  اعزام 
پله و پيلوت                ٣٥٢٣٧٩٧٠

٠٩٣٨١٣٧١٤١٥
٩٥٣٥٥٣٢٥/ خ

٩/١٥١٠٣٣ ض


