
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٥

٩٥٣٤٤٣٢٨/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

خر�د ضا�عات
�نوروز

آهن آالت، آلومينيوم، مس، برنج، 
شيرآالت، موتورخانه، پکيج، 

شوفاژ، کابينت، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد و خرده ریز انبارى

(به قيمت باال)حمل و بازدید رایگان
٠٩١٥١٦٧٢٥٩٤

٩٥٢٨٢٤٩٢/ م

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده و خرید پليسه، آهن و 

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

٩٥٣٤٠٥٨٤/ م

خر�د نقد� ضا�عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

٩٥٣٣٠١٢٧/ م

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٠٩٣٧٦٠٨٥٧٨١

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

آلومينيوم ، مس ، چدن ، 
شيرآالت، موتورخانه ، کابينت ، 

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

خر�د
 ضا�عات

آهن آالت ،آلومينيوم،مس 
برنج، درب و پنجره، پکيج 

شوفاژ و موتورخانه،کابينت 
تيرآهن و ميلگرد و خرده ریز

انبارى   (به قيمت باال) 
تخریب ساختمان

 و شرکت در مزایده
٠٩١٥٩٨٨٣١٦٠ 

٩٥٢٧٩٥٧٧/ دصادقی

خر�د ضا�عات 
آهن آالت، درب و پنجره 
آلومينيوم، مس، کولر 
شوفاژ،موتورخانه،خرده ریز 

 به باالترین قيمت خریداریم 

٠٩١٥٦٠٠٣٠٤١
٩٥٣٤١٣٥٢/ ط

 خر�د ضا�عات 
«رضا��»

 آهن، آلومينيوم، چدن، 
موتورخانه و شوفاژ، شيرآالت

درب و پنجره، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد، کلی و جزئی و خرده ریز 

انبارى «به قيمت باال»
 ٠٩١٥٩٠٨٤٩١٠

٩٥٢٨٣٢٢١/ م

٩٥٣٤٠٥٨٦/ م

ضا�عات 
حق شناس
آهن، آلومينيوم، مس، برنج 

چدن، شيرآالت ،شوفاژ 
موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 

تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی
 و خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

خر�د ضا�عات و آهن آالت 
(مس و آلومينيوم ) خرده ریز

مغازه و قفسه ٠٩٠١٦٣٤١٢٦٧
٠٩١٥١٢٠٣٠٦٦

٩٥٣١٤٩٤٤/ ق

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده با باالترین قيمت به 

صورت تمام وقت بدون تعطيلی 
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٣٤١٤٩٣/ ف

برادران اد�ب
خریدار عادالنه 

ضایعات آهن 
کليه فلزات رنگی 

موتورخانه مس برنج 
آلومينيوم استيل 

مرکز خرید موتور 
یخچال

 کلی و جزئی
 شرکت درمزایده ها

مهدى ٠٩١٥٥٢٠٨٦٥٧
هادى ٠٩١٥١١٦١٠٤٢

٩٥٣٣٠١٢٠/ ق

ضا�عات
 خين عرب

آهن،آلومينيوم، مس، برنج، 
چدن، شيرآالت، شوفاژ و 
موتورخانه درب و پنجره 

کابينت تيرآهن ميلگرد و 
ضایعات کارخانجات و لوازم 

انبارى به قيمت باال
 خرید از 

ارگان هاى دولتی
٠٩٠١٣١١٧٩٠٠

٩٥٢٨٥٦٩٥/ ق

٩٥٣٥١٠٣٦/ م

خر�د ضا�عات 
�گناباد

آهن ، چدن ، مس ، آلومينيوم
شير آالت،درب و پنجره، کابينت

پکيج،شوفاژو موتورخانه
خرده ریز انبارى و...(به قيمت باال)

حمل و بازدید رایگان 
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٦٤٤٨٩/ ط

خر�د ضا�عات 
رهنما

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن، 
شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب 
و پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  

کلی و جزیی . خرده ریزانبارى به 
قيمت باال

٠٩٣٦٣٦٢٩٧٧٨

٩٥٣٤٧٦٣٩/ م

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٦٠٠٩٥٨٤

 خر�د ضا�عات آهن
آلومينيوم مس برنج

دائی  ٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥٣١٣٦٩٩/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

موسو� خر�د ضا�عات 
آهن آالت درب و پنجره کابينت 
ميلگرد لوله قوطی آلومينيوم مس
برنج چدن شيرآالت شوفاژ و موتورخانه 

ورق نبشی مستعمل لوازم منزل
 به باالترین قيمت با حمل رایگان 
٩٥٣٣٩٢٢٠/ پ٠٩١٥٣٢٠٤٨٠٨

ضا�عات 
صداقت

آهن، چدن، مس، آلومينيوم، 
پکيج موتورخانه و شوفاژ تيرآهن 

ميلگرد و خرده ریز انبارى 
به قيمت باال

 (حمل رایگان )
٠٩١٥٨٢٥٧٢٨٢

٩٥٢٨٥٩٥٨/ ق

 ضا�عات خراسان�
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد و خرده ریز انبارى 

به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥٣٠٦٧٦١/ م

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  t3امپوز�ت، متال د 

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

٩٥٣٤٨٤٣٣/ پ

�قالب بند
دیواربرشی -سقفهاى کامپوزیت 

کروميت- حتی شهرستان
٠٩١٥٥٠٤١٣٢٤

مجر� سقA ها� 3روميت 
فروش پل� استا�رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

٩٥١٥٩٢٤٢/ خ

     Aپوشش  سق
پارسيان

طراحی و اجراى  انواع سقف هاى 
شيب دار،آالچيق،سردرب

پارکينگ،پرچين،طرح سفال
UPVC، سفال،پلی کربنات

سریع  و ارزان،بازدیدرایگان
٠٩١٥٣٥٩٥٥٩٤

٠٩١٥٣٧٧٥٥٩٤

پوشش سقA بهار
مجرى کليه سقف هاى شيبدار ، ویالیی
و کاذب- ویال ، پارکينگ ، سوله ، انبار 

٠٩١٥١١١٢٠٨١و غيره
٩٥٣٤٥٠٢٨/ ل

پوشش سقA شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

ضد 
آفتاب 

اجراى کليه سقف هاى 
شيب دار، آالچيق، سوله 
سفال، سر درب، سایبان 
پارکينگ هاى بدون پایه  

UPVC -خدمات جوشکارى 
بازدید رایگان

کيفيت باال و قيمت مناسب
٠٩١٥٥٨٠١٢٠٠

٩٥٢٢٤٨١٥/ ق

٩٥٣١٥٣٠٨/ خ

اجرا و نصب سقA شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

 آردواز 
 اجراى انواع سقفهاى شيب دار

٠٩١٥٥١٠٨٣٤٢ 
٩٥٣٠٦٩٥٤/ ب٠٩٣٠٧٩٣١٨٩٢

٩٥٣٣٥٨١٩/ ف

 �پوشش پيشرفته سقفها
 �شيبدار، نسل� نو مجموعه ا

از جدیدترین محصوالت
 آیا نگران انتقال حرارت از طریق 
سقف سازه هاى خود می باشيد؟ 
آیا به دنبال آرامش بيشتر سر و 

صدا کمتر در ویال و ساختمان خود 
هستيد؟ عایق صوت و حرارت عدم 

نياز به پشم شيشه پوشش طرح 
سفال crotile وارداتی با داشتن 

تمام ویژگيهاى زیر در کنار هم 
بعنوان محصول بی نظير معرفی 

می گردد. داراى بيمه نامه کيفيت 
و ضمانت نامه کتبی قيمت مناسب 
پوشش خرپا و سوله، مرکز پخش 
نمایندگی اندولين ترک، ایرانيت، 

آردواز، سفال بام، ورقهاى رنگی  با 
بيش از ٢٠ سال سابقه کار نقشه 

کشی بطور حرفه اى (بازدید رایگان)
saqf-baran.ir

 ٠٩١٥٨٩٧٩٩٣٤  استادى
٣٦٥١٥٩٣٤ دفتر

آردوازسفال ورق 
ساندو�چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

 Aصنا�ع سق
خاتم 

نمایندگی پخش و نصب 
سقفهاى شيب دار- آالچيق 

سر درب پارکينگ -پلی کربنات
فایبر گالس، طرح سفال، پرچين  

(به قيمت کارخانه ) 
 ٦-٣٧٣٩٢٥٩٤

٩٥٢٦٧٧٤٢/ ط٠٩١٥٥٠٣٤٣٣٧

پارسيان پوشش
فروش و اجرا کليه سقف هاى 

شيبدار زیر فی بازار
٣٧٣٤٤٥٩٣-٠٩١٥٣٠٥٩٤٥٩

٩٥٢٩٩٥٦٣/ ل

فروش و نصب 
ا�رانيت 

ورق کرکره ، طرح سفال  
پرچين ، اجراى سوله  

آالچيق  
پارکينگ بدون پایه و .... 

خرید ایرانيت
 مستعمل 

   ٠٩١٥٣١٩٤٨٧٦
٣٦٦٧٥٠٢٧

٩٥٣٤٣٠٩٦/ ف

٩٥٢٩٠٢٥٩/ م

Aپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

شيبدار   Aسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٣٤٥٨٣٦/ ف

سقA شيبدار 
 �و رابيتس بند

 

٩٥٣٥٥٣٥٢/ م٠٩١٥١٠٥٧٤٣٣

نما�ندگ� مشهد پرميت 
خر�د و فروش ا�رانيت و پروفيل 

دست ٢ 
طراح و مجرى انواع سقفهاى شيبدار 

(بازدید رایگان) 
telegram.me/mashhad_

permit
نادریان   ٠٩١٥٥٢٤٠٠١٦

٩٥٢٧٦٥٢٤/ ق

٩٥٣٣٢٥٨٤/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 

کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 
طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

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

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

     سقA 3اذب
 PVC تا�ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٣٥٤٦٢٢/ ف

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقA 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش

کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥٣٣٨٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٤

٩٥٢٧٧٣٤٣/ ف

 �فروش و اجرا
سقA 3اذب، تا�ل گچ�

PVC آسمان مجازى  و 
 

 ٠٩١٥٧٩٠٠٠٢٣-٣٧٢٩٤٧٧٥

 د3وراسيون داخل� ُدرنيKا
 تایل ۶٠*۶٠- کابينت 

کاغذدیوارى - بسيار ارزان
٠٩١٥٩٨٠٠٨٨١ 

٩٥٣٢٣١٠٠/ ق

٩٥٢٤٤٥٨٩/ ف

 �فور
بهينه ساز شرق سقف کاذب 
۶٠×PVC ۶٠ دیوار پوش  

٠٩١٥٦٥٧٠٥٧٦

٩٥٣٥٢٦٤٩/ م

٦٠×٦٠Aسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

ا�رانا   3ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

کناف-تایل-PVC (مشاوره رایگان)
٩٥١٣٤١١٩/ ق٠٩١٥٤٠٢٤١٨٣

٩٥٣٤٠٨٨٢/ ق

 Aسق �اجرا
 �3اذب بيرجند

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

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

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

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

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

�پيمانKار
بازسازى ، دکوراسيون ساختمان
 سرعت باال -  مهندس شجاعی

٣٦٠٨٧٩٦٤-٠٩١٥٥٠٥٦٦٧٢
٩٥٢٩٢٩٤٥/ ل

٩٥٣٢٢٥٤١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

گروه معمار� تچرا 
دکتراى تخصصی معمارى 

طراحی، نظارت، اجرا، بازسازى 
٩٥٢٣٢١٤٦/ ق٠٩١٥١٠٤٥٤٢٢

شر3ت اساس 
نقش آر�ا

ارائه دهنده کليه
 خدمات بازسازى

 فنی و اجرائی ساختمان
 ٠٩١٥٩٠١٠٠٦٣
 ٠٩١٥١٨١٠٦٠٤

٩٥٢٤٢١٦٤/ ل٣٦٩٠٦٠٧٩

تغييرات منازل قد�م� 
اپن سراميک نما تغيير محل خوابها

 کابينت و سایر امور اقساط 
٠٩١٥٣١٨٤٣٤١حسنی 

٩٥٣٤٠٨٤٦/ م

اقساط 
کليه تعميرات و تغييرات،صفر تا صد 

با بهترین استادکارها -نقد اقساط 
٠٩٠١٣٤٦٥٠٩٠-٣٧٦٠٢٧٠٣

٩٥٣٣٧٤٥٤/ م

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

�بازساز
با همکارى مهندسين عمران و معمارى، 
هاى  پروژه  از  بازدید  مجرب  کادرى 

انجام شده ٠٩١٥٣١٣٩١٩٦
٩٥٣٥٤٥٣٨/ ف

گروه مهندس� هترا
، بازسازى و نوسازى  (ثبت ۵١٠٨٠) 
وام بانکی ٢% ، بازدید و طرح رایگان
٠٩١٥١١٠٩٨٠٥-٣٦٠٤٤١١٨

٩٥٢٨٧٥٤٧/ ل

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

٣٨٨٤٨٤٥٤
٩٥٣٣٠٩٨٥/ ق

٩٥٣٥٢٥٠٢/ ق

� پيمانKار
بازسازى و تعميرات ساختمان 

دیوارچينی،دیوارگچی 
سيمانکارى نصب کاشی

سراميک ،سنگ ،موزایيک
 گچ ،نقاشی

٠٩٩٠٣٢٣٠٩٨٣ 

٩٥٢٦٨٠٥٠/ م

فروش و�ژه بتن
  مصالح صددرصد شکسته

    با شيت آزمایشگاهی
 ٠٩٣٥٦٨٥٠٠٢٢

بتن عيار ٣٠٠
فقط ۶۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٣١٢٨١٨/ ق

٩٥٣٥٢٨٥٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

خر�د و فروش لوازم
قالب بتن، فلزى 

و لوازم داربست- اجاره
 ٠٩١٥٣٠٤١٣٢٠
 ٠٩١٥٥٣٥٣٧٠٠

٣٢٧١١٦٥٤
٩٥٢٤٢٣٧٥/ ط

 �خدمات آرماتوربند
قالب بندى، دیواربرشی 

سقف هاى بتنی، کاشت بلت و صفحه 
بازدید رایگان ٠٩٣٠٥٧٣٤٢٠٦

٩٥٢٢٥١٧٧/ پ

٩٥٣١٣٣٤٥/ خ

�گروه پيمانKاران بيرجند
ساخت، بازسازى ، تعميرات ، نما 

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

٩٥٣٤٢٥٠٥/ ف

تعميرات و خرده 3ار� ساختمان
دیوارچينی  موزایيک،  کارى،  سيمان 

سنگ و کاشی و گچ کارى و لکه گيرى
٠٩١٥٨٣٧٠٦٧٢

�پيمان 3ار

�بازســـاز

بتـــن 

اجرا� سقA ــ بتن�

اجرا� سقA ــ 3اذب اجرا� سقA ــ شيبدار


