
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
١١

سنگ ساب� امير
 ساب انواع سنگ ،پله ، نما

 بتن و آجر 
٠٩١٥٩٠٤٨١١٢-٣٢٦٥٤٧٨٩

٩٥٣٤٨٢٦٣/ ل

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

 سنگ ساب�
 امين 

 ساب انواع سنگ 
گرانيت، نما 

٠٩١٥٩٠٠٩١٦٥ 
٣٧٣٣٩٢٠٧

٩٥٣٥٣١٤٧/ م

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

٩٤٣٩٤٩٥٣/ پ

جهان 3مپرسور 
 تخریب بتن آسفالت، اجاره هيلتی

٠٩١٥٥٠٧٣٥٩١ و باالبر
 ٠٩١٥٥٠٧٥٣٣٠

٩٥٣٤٩٨٥٤/ ق

 3مپرسور
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

٩٥٣٢٦٧٠٨/ ف

3مپرسور آر�ا تخریب بتن
دستگاه  برق  موتور  معدن  حفارى 
جوش و..     ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠

٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٠١٦٠٨٨/ پ

آسانبر 3يميا
کاالبر-غذابر-تعميرات
٠٩١٥٥٠٩٦٩٧١

٩٥٣٣٤٦٨٥/ م

مصالح مرغوب و ارزان
دیواره گچی- آجر- سيمان- گچ

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

3وبي= ، جدول، 
گرانيت 

حسين رحمتی 
٩٥٢٢٨٠٨٩/ ف٤٦-٠٩١٥١٨٢٥٢٤٥

 جشنواره فروش 
سينا 3اش� 

 (بصورت نقد و اقساط و تهاتر)
با قيمتهاى ویژه 
نبش قرنی ٢٧

٥-٣٧١٣٠٦٣٤ 
٠٩١٥٠٠٧٨٨٥٦

٩٥٢٥٨٣٥٩/ ب

 قالب فلز� بتن
خر�د-فروش-اجاره

 انواع قالب، لوله، اتصاالت و سرجک 
 ٠٩١٥٥٠٦٧١٩٠و...

٩٥٢٤١٦٧٠/ م

سيمان و مصالح 
قيمت استثنائی 

٠٩١٥٣٠٥١٤٤٩
٠٩١٠٥٥٥١٤٤٩

٩٥٣٣٦٣٥١/ م

نرخ روز مصالح
عضویت در کانال تلگرام

 پيامک به 
٩٥٣٤٧٩٤٩/ ف٠٩١٥٥٦٨١٥٢٦

٩٥٢٧٣٠٤٤/ پ

قالب فلز� بتن
و کليه اتصاالت قالب بندى 

خرید ، فروش و اجاره 
عارفی نيا      ٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

مصالح ساختمان� �عقوب�
کليه قيمتها به صورت جزئی می باشد.
سيمان مشهد   ٧۶٠٠
گچ رضا   ٢٧٠٠
گچ شرق   ٢٢٠٠
گچ صالح    ٣۶٠٠
گرى          ۵۴
بلوک سفال       ٢٢٠
ماسه               تنی ۵٠٠,١٣
٠٩١٥٣٠٦٣٥٢٠-٣٢١٢١٥٩٥

٩٥٣١٤٨٠٩/ ف

�آجرگر
٠٩٣٠٣٧٣٧٩٧٣

٩٥٣٥١٩٩٢/ د

٩٥٣٣٧٣٦١/ ف

سيمان مشهد٧٦٠٠هرتعداد
صالح ٣۵٠٠  رضا ٢۶٠٠   شن نيسان ۴۵         
کاميونی١٢٠      ٠٩٣٥٩٤٩٠٤٨٧

٠٩١٥٠٥٧٧٥٤٧

سيمان مشهد ٧٥٠٠ 
صالح سمنان ٣٣٠٠ 

گچ رضا ٢۶٠٠
٣٦٧٧٩٨٦٥-٠٩٣٣١٩٤١٨٤٣

٩٥٣٤٢٥٩٩/ ق

هبلLس
سيمان - بلوک - گچ - ماسه

زیر فی کارخانه
٩٥٢٨٤٢٣٨/ ف  ٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

ز�رقيمت 3ارخانه 
جزئ� -3ل�
 سيمان مشهد        ٧٨٠٠ - ٧۵٠٠
 گچ سمنان               ٣٠٠٠ - ٢٨٠٠
 گچ صالح سمنان  ٣۵٠٠ -  ٣٢٠٠
 گچ رضا                    ٢۶٠٠ -  ٢۵٠٠

 سيمان سفيد         ٧۵٠٠ - ٧٣٠٠
گچ مشهد                ٢۵٠٠ -  ٢۴٠٠
 بلوک درجه ١                              ٢٣٠

ماسه                                          ١٣٠٠٠
 گچ رحيمی                ٢٣٠٠  -٢١٠٠
پوکه معدنی                            ۴٣٠٠٠

 ٠٩١٥٦٤٦٢٠٩٠
٠٩١٥٦٤٦٢٠٨٠

٩٥٢٥٣٧٢٢/ ف  ٢-٣٦٥١٧٤٠١

مصالح ساختمان�

� آبيز
فروش ویژه

 ماسه ، آجر ، هبلکس
٣٧٥٩٨٠٩١-٣٧٥٣٧٠٧٧

٩٥١٨٢٠١٧/ د٠٩١٥٢٥٠٧٠٧٧

مصالح ساختمان�
سيمان مشهد 
سيمان جوین

گچ خاکی رضا ٢۶٠٠
گچ خاکی رحيمی ٢٠۵٠
گچ خاکی شرق ٢٢٠٠

ماسه تنی ١۴٠
آجر سفال ۶۵

پوکه معدنی درجه یک  ۴٣
 ٠٩٠٣٧٩٧٢٣٢٢
٠٩٠٣٦٢٣٦٦٥٥

٩٥١٩٨٨٢٧/ ف

مصالح ساختمان� مسعود 
ز�ر قيمت بازار 

٠٩١٥٥١٤٨٧٢٨
٩٥٣٥٣٩٩٦/ ط٣٢٥٦٩٢٠٣

٩٥٣٣٦٣٣٢/ م

قيمتها واقع� !!! 
مصالح ساختمان� عامل
هيچ شعبه دیگرى نداریم

(به صورت کاميونی)
سيمان مشهد ??!!

گچ مروارید٢٣٠٠گچ مشهد ٢٢۵٠
گچ صالح ٣٠٠٠ گچ خراسان٢٠٠٠
گچ خاکی رضا ٢۴۵٠ رحيمی١٨۵٠

پوکه معدنی فاروج ۴٠٠٠٠
ماسه تنگل شورتنی١٣۵٠٠
بلوک سفال٢٠*١٠درجه یک٢٢٠

آجر سفال ۶۵
آجرگرى دستی تنی۵٧٠٠٠

(به صورت جزئی)
سيمان سياه٧٢٠٠

گچ مروارید٢۵٠٠
گچ صالح سمنان٣۴۵٠

گچ خاکی رضا٢۶٠٠-رحيمی١٩۵٠
سيمان سفيد٧۵٠٠

ماسه نيسانی۵٠
٠٩١٥٨٧٠٥٠٢٠
٠٩١٥٤٥٠٦٠٢٠

٣٦٩١٠٤٢٣

قالب فلز� بتن 
لوله داربست، جک سقفی و سرجک 

٣٦٠٥٧١٧١ 
٩٥٢٩٢٣٨٥/ ب٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨

٩٥٣٤٥٦٩٩/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

آجرنما 
توليد و توزیع 

٠٩١٥٥٠٢١٤٦٥
٩٥٣٠٨٧٣٦/ ف ٣٧١٣٠١٩٨

٩٥٢٨٤٢٨١/ ف

١٢٢٠٠٠ �هبلLس رضو
سيمان مشهد - صالح سمنان

گچ رضا - سفيد مشهد
٠٩١٥٠١٤٢٢٢٦

٩٥١٥٥٦١٤/ ف

3ارخانه آجرعدالت
بلوکه ٢٠×١٧- ١۵٠
بلوکه ٢٠×٢٠ -٢١٠ 

آجر سفال ۶٠     آجرگرى تنی ۵۴ 
ماسه کاميونی تنی- ١٢۵٠٠

ماسه نيسانی- ۴٨
 ماسه ٢ مترى -٧٠ 

سيمان مشهد-٧۵٠٠
گچ سفيد مشهد - ٢۵٠٠
 گچ صالح سمنان- ٣۵٠٠ 

گچ خاکی شرق -٢١۵٠ 
گچ نمونه رضا- ٢۶٠٠

پوکه معدنی -۴١
پودر -١٠٠٠

 ٣٢١٤٧٣٤٥-٣٢١١٠٠٧١
٠٩١٥٣٠٠٥٨٩٨

شن و ماسه
3يفيت عال�

قيمت استثنایی
٩٥٣٣٠٦٢٣/ ق٠٩١٥١٢٢١٠٢٦

تهاتر- مصالح
در قبال واحد   

٣٦٩١٥٢٨٨-٠٩١٥٥١١١٧٤٠ 
٩٥٣٤٧٧٢٨/ ب

پارسيان قالب شرق
کارخانه توليد قالبهاى 

فلزى بتن در شرق کشور
 دفتر مرکزى : مشهد 

 چهارراه معلم ، دشت بياضی
 ٣٦٠٥٥٨٣٢-٠٥١

٠٩١٥١١٥٤٢٠٢
٩٥٣٤٢٨٩٠/ ل

شن
تنگل شور - تن ١٢٠٠٠

٩٥٣٣٧٦٥٦/ ل٠٩٩٠٥٢٠٧٩٤٣

نما� 3امپوز�ت 
شعار ما

کيفيت و قيمت مناسب
 نقد و اقساط 
بازدید- مشاوره- بيمه رایگان 

٠٩١٥١٠٨٩٨٧١
٩٥٢٦٦٧٦١/ ف٠٩١٥٤٤٦٩٨٧١

گرانوليت معماران
سيمان کارى،کنيتکس، نقاشی

بازسازى، با بيمه حوادث روى داربست
 ٠٩١٥٣٠٠٠٠٢٣-٣٨٨١٧٨٨٨

٩٥٢٨٨٨٧٤/ ل

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٣٤٠٧٨٤/ ل

گروه مهندس�
 پازل

طراحی-نظارت و اجرا
نماى آلومينيوم کامپوزیت

و حروف برجسته
 بازدیدطراحی و بيمه رایگان

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٤١١١٣٤

٩٥٢٣١٤٤٤/ پ٠٩١٥١٠٨٤٩١٥

نما� كامپوز�ت
مهندس� پو�ا
طراحی و اجراى تخصصی نما

فروش ورق آلومينيوم كامپوزیت
مشاوره، بيمه و داربست رایگان

با مجوز رسمی فعاليت
اقساط بلند مدت

٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢-٣٢٢٥٥٦٧١
٩٥٣٥١١٧٤/ ق

فقط گرانوليت
طراحی و اجراء

 ٠٩١٥٥١١٦٠٠٣-٣٨٦٥٦٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٣/ ل٠٩١٠٥١١٦٠٠٣

مجر� تابلو و نماها� مدرن
چوب و کامپوزیت نقد و اقساط
حسابی ٠٩١٥٤٠٣٦٤٠٧

٩٥٣٥٦٧٠٧/ م

٩٥٣٢٧٨٥٧/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

3امپوز�ت 
شماره ثبت ٣۶١۴٧ 

نقد اقساط 
مرکز تخصصی نما 

بيش  از ٣٠٠,٠٠٠ متر رزومه 
نماینده و عامل فروش برندهاى معتبر

 بازدید ،مشاوره، طراحی 
محاسبه و بيمه رایگان

٣٦٠٨٠٣٠٨
٠٩١٥٣٧٥٧١٠٥

٩٥٢٥٩٩٦٩/ ق

بازرگان� طلوع  
 نماینده انحصارى ورق کامپوزیت 
الو مکس و چوب ترمو وود 

٢٠ سال گارانتی 
بدون قيد و شرط

 ٠٩١٥٥٠٥٥٢٣٢
٩٥١٣٠٥٥٥/ ب٣٦٦٦٥٦٥٦

٩٥٣٠٨٣٢٣/ د

آژه (ثبت٢٩٢٢٧)
نما� 3امپوز�ت
اقساط ١٢ ماهه 

طراحی-بيمه- آببندى رایگان

٠٩١٥١١١٠٥٨٩
 ٣٨٤٠٩٨٤٠

 نما3امپوز�ت
 طراحی واجراى نماهاى مدرن 

قيمت استثنایی و تهاتر
٩٥٣٥٦٧٣٥/ م ٠٩١٥٦٥٩٣٧٣٣

٩٥٣٥٠٨٨٧/ پ

�گرانوليت-سيمانLار
3نيتLس

٠٩١٥٩١١٥٧٣٣ 
٠٩١٥٧٠٥٥٧٧١

STONEX 
 مشاوره، توليد و اجراى تخصصی 

پوششهاى نوین 
گرانيت پاششی: با روکش پلی اورتان
کنيتکس،گرانوليت، کاه گل پليمرى
رنگ و محافظ بتن، بتونه هبلکس
ضد آب نما، زیرسازى ضد ترک

٠٩١٥٧٠١٨٩٨٢ 
٩٥٣٥٠٦٩٦/ م٠٩٣٥٥١٨١٨٣٦

٩٥٣٤٧٦٤٩/ م

نما3امپوز�ت
داربست را�گان

اجراء نما و تابلوهاى 
کامپوزیت، حروف چلنيوم

طراحی،اقساط 
٠٩١٥٥٠٨٨٧٩٧

٩٥٢٤٦٩٣٠/ م

و�ژه فروش 
ورق کامپوزیت

نمایندگی گاتبند در خراسان

هخامنش
٣٧٤٦٨٦٨٧

٠٩١٥٥٦١٨٧٨٣

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

 گرانوليت آذ�ن نما 
 گرانوليت، کنيتکس،سيمان،بلکا

طراح و مجرى نما داخلی و خارجی 
 ٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥با ضمانت

٩٥٣٢٥٩٩٨/ م

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣
گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٣٢١٠٥٠/ م

�گرانوليت متر
٧ هزار تومان  

٩٥٣٥٢٣٩١/ ف٠٩١٥٢٤٠١٥٣٥

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

   گرانوليت طاق
سيمان کارى،کنيتکس،بازسازى 

نقاشی-بيمه حوادث بر روى داربست
٠٩١٥١١٧٧٠٧٤-٣٨٨٢٠١٥٤

٩٥٣٢٣٢٧٢/ ل

3انال 3ولر
ساخت فورى با تخفيف ویژه 

تمام نقاط مشهد ٠٩١٥٣١٥٢٠٩٥
٩٥٣٤٠٠٣٤/ مکارگاه= اول جاده شاندیز

تعميرات و خرده 3ار�ها 
تضمينی، گچ کارى، نقاشی

تخریب، کاشی، سنگ، رفع نم و ...
٠٩١٥٠٤٩٤٣٥٥

٩٥٣٣١٧٤٣/ ق

٩٥٣٥٦٧٢٠/ م

�3انال ساز� فرهاد
سازنده انواع کانالهاى کولر 

هواساز- قرنيز- دریچه کولر
٠٩١٥٨٠٣١٢٥٤

3انال 3ولر حق�
ساخت و نصب کانال کولر 

قرنيز، هود صنعتی، دریچه 
٩٥٣٣٣٨٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٢٣٦١٦

امداد آسانسور
 سورنا 

سرویس و نگهدارى،تعميرات، 
بازسازى، اجراى آسانسور، 
ایمن سازى آسانسورهاى 

کارکرده(خدمات٢۴ ساعته)
٠٩١٥٨٠٥٤٢٣٠
٠٩٣٦٤٤٣٩٣٧٩

٩٥٢٤٦١٣٧/ م

باالبرصنعت� وليعصر
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
٠٩١٥٥٢٢٤٢٥٧-٣٦٦٧٥٨٨٨

٩٥١٨٢٧٣٦/ ق

 تاپ گستر

 فروش انواع 
آسانسورهاى کششی 

و هيدروليکی
با شرایط ویژه

٣٨٦٨٠٣٥٨
٩٥٣١٤٩٣١/ ق٣٨٦٨٠٢٨٦ 

آسانسور برجيس
مشاوره و بازدید رایگان-فروش ، 
نصب و اجرا ، سرویس و نگهدارى
٣٧٠٦٣٢٢٢-٠٩١٥٤٢٩٠٥٩٥

٩٥٣٠١٨٥٩/ ل

باالبر
 و نفربر 
سيم بکسلی 
هيدروليک 
٠٩٣٣٠٣٤٠٩٨١

٩٥٣٤٧٠٤٢/ پ

٩٥٣١٣٩٨٣/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب
 ٣٧٦٢٦٠٣٨

٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

توليد3ابين 
آسانسور
دناصنعت

 ٠٩١٥١١٥٦٢٦٤
٨٣-٣٦٩٠٥٣٧٣

٩٥١١٤٩٠٢/ پخين عرب طرحچی ١۵

٩٥٣٢٣٤٨٣/ م

باالبرآراد 
ساخت ،نصب ،تعمير

 انواع باالبر، کاالبر و غذابر 
٠٩١٥٨١٦٥٣٥٩

توس هيدرولي=
 مينی آسانسور ،نفر بر، کاالبر 

بيمه و دوسا ل ضمانت 
٣٦٥١١٢٧٥-٠٩١٥٥٠٦٢٤١٢

٩٥٣٤٤١٩٥/ م

٩٥٣٤٥٩٢٨/ پ

آسانسور ابتLار صنعت
اجرا، سرویس ،مشاوره 

رایگان متخصص بناى قدیمی
٣٦٠٥٠٦٨١

٩٥١٨٢١٩٨/ پ

امدادآسانسور
(خدمات٢٤ساعته)  
٠٩١٥١١١٨٩٩٣

٠٩١٥٠٠١٨٩٩٣

 باالبر فروشگاه�

درسازه
 هيدروليکی، سيم بکسلی

٣٢٥٦٩٣٨٤
 ٠٩١٥٤١٤٦٢٠٠

٩٥٣١٧٩٧٧/ م

٩٥٣٠٥٧٦٦/ پ

مشاوره و بازد�د را�گان 

آسانسور3او�ان
داراى پروانه طراحی مونتاژ 
و ٣ گواهينامه بين المللی 
اجراى تخصصی آسانسور 
در ساختمان هاى قدیمی 
طراحی  نصب،فروش و 

سرویس نگهدارى انواع 
آسانسور و باالبر
 ٣٨٦٥١٩١٥

 ٠٩٣٥٤٧٤٦٧٩٦
٠٩١٥٣٠٣٤٠٩٠

٩٥٣١٩١٥٠/ پ

شر3ت مهندس� سداد

٣٨٠٠١ 
واحد امداد آسانسور 

(تلفن۵رقمی)

 (شبانه روزى)
٠٩١٠٥١٣٨٠٠١

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤

٩٥٣٤٤٠٨١/ م

مشهد باالبر 
سازنده آسانسور حمل کاال، کرایه باالبر 

ساختمانی، جوشکارى اسکلت و ... 
٠٩١٥٣١٧٤٥٨٧

آسانسور تي=
نصب انواع آسانسور

 بازسازى ،سرویس و نگهدارى
خدمات ٢۴ساعته ٣٦٠٣٠٢٩٩

٩٥٣٣٣١٦٤/ ف

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

�نماســاز

ماشين آالت ساختمان�

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

مصالح ساختمان�
(3اش� و سرامي=)

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)


