
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٧

٩٥٠٩٢٦٢٢/ م

تخر�ب
�خا3بردار

انواع ساختمانهاى بتنی واسکلت 
فلزى، خرید آهن آالت ، درب و 
پنجره ، ضایعات ،موتورخانه و...

 به قيمت مناسب

٠٩١٥١١٥٦١٥٣
٠٩٣٩٩٣٢٣٨٨٨
٠٩١٥١١٣٤١٣٩

تحت پوشش بيمه - عبدى

 تخر�ب
 ساختمان

 وخاکبردارى
بابيمه

٠٩١٥١٠٦٧٧٠٨ 
٩٥٢٩٥٧٠٠/ د

تخر�ب
مشهد پوشش

خاکبردارى 
تخریب با بيمه هاى الزمه 
و کادرى مجرب با قيمت 

مناسب مصالح ساختمانی 
شما را خریداریم

 ٠٩١٥٥١٩٦٥٣٥
 ٠٩١٥٧٦٧٧٦٩٧

٩٥٢٠١٩٥٦/ ل

٩٥٣٥٢١٨٩/ م

تخر�ب 
�خا3بردار

طوس گستر
مشاوره تخریب با بيمه هاى 

الزمه و کادرى مجرب 
با قيمت مناسب کليه 

لوازم ساختمانی شما را 
خریداریم-اصغرزاده

٠٩١٥٥٠٣٩٢٨٧ 

�تخر�ب و خا3بردار
  با لودر بيل 3مپرس�

 ٠٩٠٣٦٤١٤٢٩٨
٩٥٢٨٩٧٨٢/ ف٠٩١٥٨٠١٥٨٠٠

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

خا3بردار� ارزان تر
 از همه جا 

اجاره توماس (بابکت) و خاور  
فيلمی    ٠٩١٥٨٠٢٠٩٣٣

٩٥٢٤٣٣٦٥/ ق

�تخر�ب فور
 � نور

با نيروى مجرب و کارآمد و فنی
 درحداقل زمان

 با ٢٠%تخفيف و بيمه کليه
 لوازم تخریبی خرید درب و 

پنجره آهنی و آلومينيوم 
مشاوره رایگان- نورى

٠٩١٥٥١٠٥٥٤١
٩٥٣٥٦٧٦٦/ م٠٩٠١٦٠٣٢٠٠٩

٩٥٣٣٦٣٣٣/ م

حمل خاt ونخاله
بانيسان شبانه روزى

فرنيا ٠٩١٥٣١٠٦٢٣٢

٩٥٣٤٩٢٦٦/ ف

گروه تخر�ب 3اران   

    خراسان 
مجرى پروژه هاى 

تخریب ،خاکبردارى و بازسازى
تخریب بتن و اسکلت و آهن
خرید کلی مصالح نقدى 
به صورت شبانه روزى
قيمت  سرعت  ایمنی
با بيمه رایگان 

اجاره بيل مکانيکی، لودر 
بابکت ،بيکور، کمپرسور

زیر نظر نظام مهندسی
 ٠٩١٥٨١٥٧٣٤٨
٠٩١٥٩١٧٦٥٢١

  ٠٩١٥٥٥٩٩٣٤١
زیرک - صالحی

٩٥٢٠٨٤٨٨/ ط

با3س وحيد 
حمل خاt و نخاله

رضا شهر، آزاد شهر، قاسم آباد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٠

٩٥٣٣٤٠٣٦/ خ

3اشت ُبلت 
3ُرگير� و برش سيم

 ٠٩١٥١١٣٢٩٢٧
٠٩١٥١٠٠٧٢١٢

٩٥٣٠٠٢٨٥/ م

 شر3ت تعاون�

تخر�ب 
خاکبردارى 

رحمتی و 
پسران

شماره ثبت ۵۴۵۶٩
سرعت، ایمنی ، کيفيت 

مجرى پروژه هاى 
تخریب و خاکبردارى 

کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب 

اجاره بيل مکانيکی و پيکور
 CGL بيمه

٠٩١٥١١١٩٢٧٧ 
٠٩١٥٣١٤٦١٥٠
٠٩١٥٣٠٨٩٥٠١

٣٣٧٥١٥٨٥

تخر�ب ارزان 
خرده کارى- بازسازى فورى 

٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨
٩٥٢٩٤١٨١/ ق

مين� لودر توماس 
اجاره توماس و خاور

کمترین قيمت -کمالی
٩٥١٤٠٦٧٨/ ف٠٩٣٧٧٦٤١٧٧٣ 

حمل خاt و نخاله با نيسان 
   �شبانه روز

 
 ٠٩١٥٠٠٥٦٩٤٦

٠٩١٥٦٤١٠٢٠٠
٩٥٣٤٦٦٠٩/ ف

٩٥٣٥٥٠٢٦/ د

تخر�ب
� برادران ا3بر

انواع ساختمانهاى بتنی
واسکلت آهن با قيمت پائين
کارشناسی ومشاوره رایگان 

تحت پوشش بيمه نوین
٠٩١٥٩١٠١٣٥٢
٠٩١٥٧٠٠٣٧٦٦
٠٩٣٠٦٧٥٦٦٦٩
درب وپنجره وکليه مصالح تخریبی 

را به قيمت باال خریداریم   

٩٥٢٨٩١٠٦/ ط

خاt نخاله
 خاور کمپرسی با  کارگر

٠٩١٥٩٠٨١١٠٦

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

حمل خاt و نخاله 3ر�م 
 نيسان- تمام وقت 

 ٠٩١٥٣١٩٣٨٧٤
٩٥٣٤٥٧١٠/ ط٠٩٣٦٥٢٦٣١٤٦

حمل خاt و نخاله 
با نيسان شبانه روزى 
(سيد)٠٩١٥٨٩٧٨٠٨٦

٩٥٣٢٠٣٧٦/ ف

٩٥١٦٠١١٠/ خ

  حمل خاt ونخاله
با نيسان تمام وقت 

٠٩١٥٧١٨٥٥٩٤

    خا3بردار� با
مين� لودر توماس 

٩٥٢١٧٦٣٩/ ق٠٩١٥٥١٣٩٨٣٤

خا3بردار� ارزان
اجاره ى توماس (بابکت) و خاور

٠٩١٥٨٠٤٢٧١٠
٩٥٣٥٦٧٣٨/ م٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

تخر�ب
�فور

 خاکبردارى و خرید مصالح با بيمه 
نام آور٠٩١٥٧٧٧٠٣٨٣

٠٩١٥١١٩٠٣٨٣
٩٥٣١٦١٩١/ م

٩٥٣٥٥٢٨٧/ م

تخر�ب ساختمان برادران 

سخاوت پور
خریدار کليه مصالح 
ساختمانی و ضایعات 
٠٩١٥٣١٧٨٨٤١
٠٩١٥٣١٥٦٣٤٢

٩٥٣٢٠٢٢٧/ پ

تخر�ب
 فور� رسول�

انواع ساختمان هاى بتنی 
و اسکلت آهن 
با قيمت پایين

کارشناسی و مشاوره رایگان
 CGL تحت پوشش بيمه 

درب و پنجره و مصالح تخریبی 
را با قيمت باال خریداریم

٠٩١٥٧٠٠٤٠٥٨
٠٩١٥٧٠٠٤٠٥١

٩٥٣٠٢٥٩٢/ م

تخر�ب رحيم�
CGLمترى٣۵٠٠،با بيمه

٠٩١٥٣٣٨٢٣٧٠
٠٩١٥١٠٣٢٣٧٠

� با3س محمد
وکيل آباد- پيروزى- آزادشهر

قاسم آباد ٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ 
٩٥٣٤٤٠٠٦/ ق

 �تخر�ب فور
 مترى ٣/۵٠٠ تومان- محمدیان

٠٩٣٠٤١٨١٦٩٩ 
٩٥٣٥٦١٠٩/ د٠٩١٥٧٦١٣٣٨٥

خدمات تخر�ب فرهاد 3وهLن
جهت تخریب بتن آسفالت و شفته 
با کمپرسور و هيلتی و حداقل قيمت

٠٩١٥٣٠٧٧٥٧٨ رمضانپور
٩٥٣٢٢٦٢٨/ م

٩٥٣٣٤٠٤٣/ خ

�3اشت ُبلت و 3ُرگير

حيدرى  ٠٩١٥٣٥٨٤٦٧٧

 �تخر�ب ساختمان و خا3بردار
با لودر و بيل مکانيکی آخرین 

قيمت را از ما بخواهيد(حسينی) 
٠٩١٥٤١٤٤٩٩٦ ،٣٢٢٤٠١٧٧

٩٥٣٤٦٢٥٨/ ط

٩٥٣٥٤٢١٣/ ق

�3اشت بلت و ...تخر�ب فور
شناژ دیوار برش و آجرى و سوراخ

کارى کاشی تراشی و نماو خرده کارى
فياض       ٠٩٣٨٩٧٩٨١٦٦

تخر�ب
فور� 3ر�م�

درب و پنجره آهنی و
 آلومينيوم و آهن و کليه 
مصالح ساختمانی شما را

 با قيمت عادالنه خریداریم
CGL تحت پوشش بيمه 
 ٠٩١٥٣٠٥٠٣٥٤
٠٩١٥٣٥٢٦٢٧٨

٩٥٣٥٤٩٢٩/ پ

 �جوشLار� سيار قد�ر
نرده،حفاظ، تعميرات

 خرده کارى ،پارکينگ، سایبان 
٣٦٢١٦٠١٤-٠٩١٥١٠٧١٦٥٦

٩٥٢٧٠٦٣١/ پ

درب آ3اردئون� 
 �تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره 

٠٩١٥٨٢٠٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٥٧/ ف

جوشLار� سيار سيد
خرده کارى اسکلت، نما، درب و 

پنجره بازدید رایگان
٠٩١٥٨٩٦٤٨٨٢

٩٥٣٠٤٤٤٣/ ف

٩٥٣٤٥٩٩٢/ ف

�جوشLار� فور
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

جوشLار� اسLلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

 �جوشLار
بعداز همه با ماتماس بگير�د
قاسم آباد،وکيل آباد،ميثاق، سجاد

جهاندار       ٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥  
٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع حفاظ 

آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

زیر قيمت بازار
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

نرده
 در نصA روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

٩٥٣٥٦٠٦٣/ ف

جوشLار� سيار 
کليه کارهاى جوشکارى و برشکارى 

٠٩٣٠٨٣٨٠٤٧٧

جوشLار� اسLلت 
نما، پله، خرده کارى، فرم، وال پست 
شود  می  پذیرفته  وقت  اسرع  در 

٠٩١٥٥٥٩٦٠٢٨قدیمی 
٩٥٣٥٠٢٥٤/ م

IPE و PG لتLاس �جوشLار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

٩٥٣١٩٠٨٧/ پ

�جوشLار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

جوشLار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩
٩٥٣٥٣٢٠٣/ پ

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشLار� اسLلت
انواع خرده کارى، برش کارى 

شيروانی، پله و...
٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

Aار سيار ظر�Lجوش
نرده در یک روز،بالکن،سایه بان
سقف، آالچيق ، اسکلت،حفاظ و...

٠٩٣٣٧٨٠٠٩٩٦
٩٥٠٦١٥٤٦/ خ

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب 

آکارد ئونی، بعلت توليد انبوه ارزان 
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

�جوشLار� و برشLار
اجرا اسکلت -پله -نما،سایبان

 خرده کارى (درب وپنجره)آبگرمکن
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

٩٥٣٤٧٥٦٣/ پ

حفاظ آپارتمان� 
درجه ١ با ضمانت دماوند 

بين معلم ٢١و٢٣ پالک ٢۵٧ واحد١
٠٩١٥١٢٥٧٠٦١-٣٦٠٧١١٤٤

آ3اردئون� 
کرکره سنتی

 مترى ٣۵٠٠٠ تومان
 و روالپ

   ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
   ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٩٥٣٤٣٨٥٦/ ف٣٦٩٠٢٦٤٨

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشLار� سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

جوشLار� اسLلت مهارت 
اجراى کليه سقف هاى شيبدار  
کامپوزیت، متال دک، کروميت 

٠٩٣٣٣٢٤٩٦٢١
٩٥٣٣٥٧٧٦/ ف

درب 
آ3اردئون�

با رنگ کوره اى
 تحویل روز با ١٨ سال سابقه 
نرده راه پله، حفاظ ،پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٣٥٠٣٦٦/ پ

ساخت  طراح�،  پروانه، 
پایان کار (٢٠ سال سابقه) 

٠٩١٥٥١٢٠٣٢٢
٩٥٣١٣٥٧٧/ ف

گروه معمار� ِسِون 
اخذ پروانه ساختمانی با شرایط خاص 
www.se7enarchitecture.com

٩٥٣٣٠٧٩٢/ ف٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٠

دفتر خدمات مهندس� 
مشاور خانه عمران

طراحی پالن داخلی
 پيمانکارى، بازسازى

 طراحی دکور و فضاى تجارى
 نماهاى مدرن و کالسيک

٠٩٣٣٢١١٤٤٠٣
٣٨٤١٢١٢٢

٩٥٣٢٩٠٠٣/ ف

 دفتر خدمات مهندس� 
 اخذ پروانه ساخت با تخفيف

 پالن معمارى و محاسبات بهينه سازه 
٣٧٦٠٥٧٣٧-٠٩١٥٣٠٤٢٤٢٢

٩٥٣١١٠١٢/ م

٩٥٣٠٣٣٣٩/ پ

tپيچ ورولپال
باضمانت وبيمه

    نيرومند  ٠٩١٥٧٦٧٥٣٤٣

 خراسان 

بزرگ
  داربست فلزى 

مجرى پروژه هاى بزرگ

 صنعتی و ساختمانی

 درداخل و خارج
 از کشور

 با بيمه مسئوليت

٩٥٣٠٣٥٤٣/ ف

٣٦٦٢٣٥٣١
٣٦٦٢٣٤٩٨
٠٩١٥٥١١٦٦٢٦

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
قر بان پور

 �شر3ت داربست فلز

چشم انداز
نصب سریع داربست نما دیوار 
برشی ، چاله آسانسور ، کفراژ 

(اجاره تخته و بشکه و چهارپایه 
چرخدار)

 ٣٨٦٥٣٩٦٨
٩٥٢٥٣٦٠٣/ ل٠٩١٥٣١٣٧٦٥١ 

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا�گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

٩٥٣٤٠٣٤٨/ ط

 tداربست و پيچ رولپال
مالئ�

٠٩١٥٣٠٥٠٣٩٦

رولپالt ارزان
داربست یا طناب ، ترميم ، ساب 

٩٥٣٢٢٥٠٣/ خ٠٩١٥٥١٣٥٩٧٨

 داربست

شهاب
 نصب سریع و ایمن با بيمه
 اجراى پروژه هاى عظيم

 (پيچ و رولپالک)
انواع سنگ و سراميک

 ٣٨٥٥٢٥٧٧ 
٣٣٤٤٨٠٠٨
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