
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
١٨

٩٥٣٤٥٥٥٩/ ق

نقاش� ساختمان� آر�ا
پالستيک ٢٠٠٠ روغنی اکروليک 
۴٠٠٠کيفيت عالی،در اسرع وقت

٣٦٦٧٤٢٢٩-٠٩١٥٦٥٦٥٥٦٩

نقاش� سر�ع السير 
و ارزان 

روغنی ٢٠٠٠ پالستيک ١٠٠٠  
زاهدى   ٠٩١٥٧٧٧٧٩٤١

٩٥٣٢١١٦٩/ ق

نقاش� بهنام
با قيمت مناسب و سابقه باال 

٠٩١٥٣٢٥٨٢١١
٩٥٣٣٩٠٩٩/ پ٣٦٢٢١٠٩٨

٩٥٣٥٠٩٠١/ پ

نقاش� 
روغنی، پالستيک، اکروليک
 پلی استر، کنيتکس و... 

پرسشی ٠٩١٥٨٠٤٥٠٤٥

نقاش� تابش 
پالستيک، روغنی، مولتی، اکروليک

 کنيتکس، کناف قيمت توافقی
٩٥٣٥٦٠٤١/ م٠٩١٥٩١٧٥٨٤١

شر3ت سازه
بازدید رایگان-اکروليک
 پالستيک روغنی با مصالح

٠٩١٥٥٠٢٦٥٢٩-٣٦٦٥٣٩٢٣
٩٥٣٤١٨٤٢/ ق

نقاش� برادران خليل� نژاد
روغنی ٢٠٠٠ پالستيک ١٠٠٠ 

ارزان سریع فورى
٠٩١٥٥١٣٢٤٩٣

٩٥٣٥٣٥٥٤/ ف

٩٥٣٤٨٧٠٣/ پ

نقاش� 
روغنی،پالستيک، آکروليک با نازلترین
 قيمت،در اسرع وقت، بازدید رایگان

٠٩١٥٦٥٢٦١٥٥
3نيت، ا3رولي=، روغن� 
پالستي=، مولت� و 3اغذ   
٣٨٧٦٦٥٢٩-٠٩١٥٣٢٩٣٨٦٦

٠٩٣٦١٢٢٦٨٦٦
٩٥٣٥١٦٤٩/ ق

٩٥١٩٩٠٦٢/ خ

3يفيت تضمين�
پالستيک،روغنی توسط استادکار
اصغرزاده ٠٩١٥٥٢١٦٨٦٤

3نيتLس
٣٦٥٨٩٧٥٨ فورى و ارزان

٠٩١٥٨٠٨٩٠٨١
 

٩٥٣٥٥٣٨٠/ م

٩٥٢١٧٧٥٦/ پ

3نيتLس صبا
مولتی کالر و نقاشی

٠٩١٥٣٠٣٨١٧٣-٣٧٥١٠٢١٨

نقاش� ساختمان 
 قيمت توافقی مشاوره و بازدید 

رایگان ٢٠سال سابقه کارى
٠٩٣٦٣٢٢٤٨٢٢ 

٩٥٣٥٣٧٠٨/ ق

٩٥١٩٩٧٧٢/ پ

پارسه 
مولت� 3الر
کنيتکس

 اکریليک - پالستيک- روغنی 
ضمانت ۵ ساله کتبی

 ٠٩١٥٣١٥١٧١٥
 ٠٩١٠٣١٥١٧١٥

صادق پور  ٣٦٠٥١٤٢٦

٩٥٣٤٥٧٤٧/ ق

    نقاش� ساختمان� ز�با
 پالستيک١۵٠٠روغنی،اکروليک

٣٠٠٠باکار درجه یک فورى
٠٩١٥٩٦٧٣٨٩٤-٣٦٥٧١١٢٣ 

 نقاش� -اجرا� روغن�
 پالستيک، اکروليک و مولتی با اکيپ 

٠٩١٥٥٠١٨٢٦٢فورى
 ٠٩٣٠٧٩٦٤٦٩١

٩٥٣٤٣٤٥٠/ م

٩٥٣٣٩٦١٣/م

مولت� 3الر 
3نيتLس

٠٩١٥٣١٧٩٥٨٣
جاللی

نقاشی،کناف

نقاش� ساختمان 
اميد 

طرح کاغذدیوارى و طرح جزیره 
٩٥٣٥٢٤١٧/ ق٠٩١٥٥٠٢٥٠٤٢

نقاش� قيمت شLن فجر
فور� ارزان  

٠٩١٥٧٠٧٦٠٨١
٣٢١٤١٤٢٠

٩٥٣٥٣٥٣٨/ ف

نقاش� �اس
تند و سریع و قيمت مناسب

٠٩١٥٨٠٩٣٣٦٠
٩٥٣٥٦٣٧٦/ م

نقاش� سر�ع السير و ارزان
پالستيک ١٠٠٠ روغنی اکروليک ٢٠٠٠

٠٩٣٠١١١١٩٩٠زاهدپور
٩٥٣٥٦٩٤١/ م٠٩١٥٢٥٩٨٧٣٥

نقاش ساختمان حميد 
 پالستيک ١۵٠٠، روغنی ٣٠٠٠ 

فورى درجه یک  
٩٥٣٥٦٠٤٣/ م٠٩٣٦٠٤٧٥٧٥٨ 

   � گچLار
گچبرى- بلکا

٩٥١٠٤٩٤٨/ م ٠٩١٥٥١٠٥٦٢٨

٩٥١٠٨١٩٥/ م

�فور
خرده کارى گچ، گچبرى، بازسازى

 دیوارگچی و سراميک با مصالح و  
 ٠٩١٥١٠٠٦٥٠١بدون مصالح

 �گچLار� ، خرده 3ار
تغييرات بنایی

 در اسرع وقت با قيمت مناسب
٠٩١٥٤١٩١٢٥٥

٩٥٣٥٢٧٢٩/ ف

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

 ٠٩١٥٣٠٦١٩٣١بدون مصالح
٩٥٢٧١٤١٠/ م

گچ 3ار� مدرن
خرده کارى ،تعميرات
٠٩١٩٣٩٤٠٤٧٧

٩٥٣٠٥٩٠٣/ پ

گچLار� و گچبر� دست�
خرده کارى 

بازسازى تعميرات
٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

٩٥٣٥١٧٨٦/ ف

٩٥٣٥٤٢١١/ ق

گچبر� پيش ساخته 
دست� و نصب د�وار گچ�
صالحی     ٠٩١٥٥٠٤٨٩٥٣

گچبر� پاسارگاد 
انواع لکه گيرى نصب قالب 

گچی، ابزار و غيره با کمترین قيمت 
٩٥٣٤٥٥٤٧/ ف٠٩٣٠٢٤٣٩٤٦٩

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

٠٩١٥٣١٣٣٦٩٨
٩٥٠٠٩٢٣٠/ م٠٩٣٣٣٨٨٣٩٧٩

  رابيتس ارم

 ٠٩١٥٩١٢٨٤٩٩
٩٥٢٨٨٨٨٢/ ق

٩٥٣٥٥٨١٦/ م

گچ 3ار� و گچ بر� نو�ن
و  کارى  خرده  گچی-  دیوار  نصب 

٠٩٣٦٧٧٤٥١١٤لکه گيرى
٠٩١٥٠٦٩٢١٢٥

گچبر� صدف 
گچ کارى، لکه گيرى، نصب دیوارگچی 

٠٩١٥٦٠١٦٨٥٩
٩٥٣٥٦٦٩٢/ م

٩٥٣٣٣٨٢٤/ پ

�گچ 3ار� و لLه گير
اپن،گل ،ابزار در طرح هاى مختلف
حسن زاده ٠٩١٥١١٨٤٤٨٠

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

٩٥٣١٩١٥٥/ پ

سLور�ت پارس 
شيشه نو و دست دوم، کرکره 

روالپ،تعميرات در اسرع وقت
٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٦٦٧٥

٩٥٣٢٢٥٨٩/ م

شيشه سLور�ت
 نو و دست دوم

خرید و فروش ، نصب و اجرا،روالپ
عليزاده ٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

شيشه استقالل
نمایندگی سکوریت و 

لمينت ایمنی شرق 
توليد کننده شيشه 

دو جداره با پنجره
٣٨٩١٥٠٨٢ -٣٨٩١٥٠٨١

٩٥١٢٨٨٥٥/ ل٠٩١٥١١٠٤٣٨٣

سLور�ت 
فجر خراسان

نماینده رسمی 
ایمنی خراسان 

با اقساط بلند مدت 
بدون سود

 ٣٦٠٥٤٤٤٤
٠٩١٥٥١٦٨٣٣١

٩٥٣٣٨٠٧٦/ ل

سLور�ت شاهد 
تعميرات در اسرع وقت 
فورى فورى فورى 

٩٥٣٤٠٠٦٠/ ف٠٩١٥٠٥٨٤١٤٧

٩٥٢١٤٨١٧/ پ

شيشه جواد
نصب - اجرا و تعميرات سکوریت
 و ساختمانی در اسرع وقت فورى

٠٩٣٦٦٢٤٣٢١٣

٩٥٣٤٠٨٧٣/ پ

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

دوجداره ،با اقساط ۶ ماهه 
٣٨٨٢٤٩٦٦-٠٩٠١٠٥٨٩٩٢٤

٩٥٣٣٠١٣٤/ م

�سLور�ت فور
به قيمت 3ارخانه

٠٩١٥٣١٩٧١١٢

اتوماتي= مشهدنما
خرید و فروش 

شيشه هاى نو، دست دوم
 پاینده ٠٩١٥١٠٢٧٠١٦

٩٥٢٥٧١٥٢/ ط

     آ�نه 3ار� منازل
            و شر3تها

   توليد- نصب- اجرا
٠٩١٥٣٠٨٣٣٧٦-٣٦٥١٩٢٥١

٩٥٣١١٤١٩/ ف

شيشه و آ�نه 3شاورز
انواع شيشه هاى 

روميزى ، دکورى ، ساختمانی
٣٨٦٨٤١٤٤-٠٩١٥٥١٢٢٧٤٨

٩٥٣٢٧٥٠٢/ ل

٩٥٣٢٤٠٦٩/ م

سLور�ت زر�ن  
 سکوریت UPVC اتومات با 
٢۵ سال تجربه توليد و اجرا

 ٠٩١٥٣٠١٠٣١٢-٣٦٠٦٦٦٦١

سLور�ت 
تعميرات و ریگالژ فورى کرکره برقی

٩٥٣٤٢٥٢٤/ ف٠٩١٥٢٢٢٥٠٠٧

 سكور�ت

�مهد
 نماینده رسمی ایمنی شرق 

ارزان - نقد و اقساط 
اقامتی

٣٧١٣٣٦٠٠ 

٣٧١٣٣٥٩٩
٠٩١٥١١١٩٥٠٠

٩٥٢٤٤٩٢١/ م

٩٥٣٤٦٥٣٨/ م

شيشه حسين�،سLور�ت
ساختمانی،اجرا،نصب و تعميرات

٠٩١٥٩٠٨٧٠٥١
٠٩٣٩٧١٠٩٣٩٨

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

آشيان ُدر-دربهاى اتوماتيک، 
شيشه اى، کرکره برقی، جک، 

دوربين، سکوریت دوجداره، پنجره 
٠٩١٥٤٠٠١٧٠٣      PVC

٩٥٢٩٧٠٨٧/ ف

�نصب فور
سLور�ت

٩٥١٩٥٨١٥/ پ

تعمير،نصب،اجرا
 ٠٩١٥١٢٠٧٠٣٠
٠٩١٥٨٨٠٧٠٣٠مهدوى

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

٩٥٣٢٦٧٥٦/ پ

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

٠٩١٥٣١٤٥٣٤١    
 ٣٥٠٩٩٣٣٧

٩٥٣٤٥٣٩٣/ م

جاودان ُدر
درب هاى اتوماتيک، پنجره

UPVC سکوریت،آکاردئونی
٠٩١٥٣٠٨٧٢٠٧-٣٨٥٢١٠٩٠

سLور�ت
نو و دست دوم 

 نصب و اجرا، خرید و فروش 
٩٥٣٤٨٦٦٥/ م٠٩١٥٣٢٤٢٥١٦ 

٩٥٣٥٠٩١٠/ پ

باغ - و�ال 
طراحی و اجراى تخصصی و تضمينی 

محوطه ،فضاى سبز استخر و بام سبز 
٠٩١٥١٠٤٠٠٤٠

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

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

 ٣٨٩٢٠١٤٧

 حفاظ آ3اردئون� 
 تمام تسمه، پروفيل

٢٠٠ هزار تومان
حمل و رنگ و نصب رایگان 

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠ 
٩٥٣٤٨٤٦٨/ م٣٦٠٨٧٥٣٩

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

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

٩٥٠٣٢٤٥٢/ پ

حفاظ
 رو� د�وار

 با رنگ کوره 
به قيمت کارخانه 

آدرس:خين عرب نبش طرحچی ١

 ٠٩١٥٣١٥٣٣٨٥
٣٦٩٠٥٢١٧

٩٥٣٥٠٣٥٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

 تحویل روز -حفاظ بوته اى
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط

فقط آ3اردئون 
جنس استاندارد ، نه سبک نه 

سنگين ٢٢۵ت 
٩٥٣٣٥٩٣١/ ق٠٩١٥٥١٣٣٨٦٩

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ3اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

ا�من سازان توس
حفاظ آکاردئونی ، کرکره 

سنتی و برقی ، حفاظ سردیوارى
٣٧٦٣٥١٩٢-٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١

٩٥٢٧٠٧٩٠/ ل

٩٥٣٠٥٨٢٣/ ف

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

حفاظ پنجره
آکاردئون- تراس و...

آخرین قيمت را از ما بگيرید
٩٥١٤٢٨٠٥/ پ٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

 ضامن حفاظ
    آکاردئونی ، روالپ برقی

کرکره سنتی ، حفاظ پنجره ، تعميرات
٠٩١٥٣١٧٢٣٠١-٣٥٢٢٧٠٢٨

٩٥٢٠٩٥٣٢/ ل

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

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

 حفاظ آ3اردئون�
 حفاظ پنجره، پله و ..

 تحویل فورى
مدیریت: سيد ٠٩١٥٣٠٢٠٧٦٦ 

٩٥٣٢٧٦٣٦/ ق

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

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

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

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

٩٥٣٤٦٩٠٣/ ف

نرده استيل
با ضمانت، مترى ٨۵ هزار تومان

وبازدید رایگان 
٠٩١٥٥١٤١٨٤٨

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

٩٥٣٤٩٨٤٥/ ق

پرده شو�� ت= 
 شستشو ،اتو تخصصی پرده،بانظارت بانو

باز+نصب+تعميرات،پيک رایگان
٣٨٩٣٦٠٧٩-٣٦٦٢١٨٩٨

٩٥١٧٨٢٩٠/ ق

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

 گالر� گيپور
 شستشو نصب تخصصی سریع 
خدمات و فروش پرده و لوازم 

٠٩١٥٩٢١٢١٦٠-٣٧٢٣٨٩٧٣ 
٩٥٣٠٦٣٨٩/ ب

رو�ال 
شستشوى تخصصی 

پرده و پتو با ضمانت و پيک رایگان 
٩٥٣٥٥٦٩٣/ رهاشميه ٣٨٨٣٩٢٤٦

٩٥١٩٥٣٥٨/ ف

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

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨٠٠١٨٩٢-٣٨٦٩٤٩٩٥

٩٥٣٢٧٥٦٢/ پ

٩٥٣٢٧٥٩٧/ پ

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨١٠٢٥٩٩-٣٨٨٤٤٢٧٧

٩٥٣٤٦١٥٣/ ف

پا3شو�ان 
باز  اتو تخصصی پرده +   شستشو  و 
و نصب، سرویس رایگان، با نيم قرن 

تجربه   ٣٨٥٥٠٤٣٧

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

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

خدمات منزل وتعميرات

تزئينات داخل�
(گچبر� ــ شومينه)

شستشو� پرده و پتوشيشه سLور�ت نرده و حفاظ

�محوطه و ز�باساز

آماده همLار� واستخدام 
نقاش� ساختمان

 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


