
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٩

نو�ن پنجره 
سبحان 

توليد کننده درب و پنجره 
UPVC و آلومينيوم

 تورى پليسه اى 
٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥

٣٧٦٥٩٣٩١
٩٥٣١٦١٥١/ ق

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

درب ها� اتوماتي= 
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
 �انرژ

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

�توليد درب ها
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

سازنده انواع 
درب و پنجره

حفاظ آکاردئونی، راه پله و روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٧٨/ ط

مجتمع درسا
توليد کننده در و پنجره هاى 

دو جداره UPVC ، آلومينيوم ، تورى
حيدرى   ٠٩١٥٣٢٢٠٨٧٠

٩٥١٠٩٧٥٦/ ل

 آ3اردئون�
 ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨٨/ ق ٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

نوراند�شان خراسان
 توليد درب و پنجره 

 UPVC آلومينيوم و 
تک جداره و دوجداره 
با اقساط یک سوم نقد 
و الباقی طی ۴ فقره چک

٠٩١٥٤٢٣٤٦٢٧
٩٥٣٢٠٩٤٥/ م٠٩١٥٥٧٤٨٧٢٩ 

٩٥٣٥٠٩١٥/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

تحویل روز-حفاظ بوته اى
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

UPVC �تعمير و  رگالژپنجره ها
 �تور

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

شر3ت آژنگ سوله
مشاوره، طراحی ساخت، 

نصب و پوشش سوله 
وسازه هاى فلزى

٠٩١٥٣٠٢٢٥٨٧
٠٩١٥٠٠٩٨٧٨٠
کارخانه ٣٢٤٩٣٩٢٢

٩٥٣١٧٩٦٩/ م

فروش سوله 
اقساط� 

 
٩٥٣٤٤١٤٣/ ف٠٩٣٣٣٠١٠٤٩٨

صنا�ع فوالد
 جاو�دان
سوله سبک 

با تایيدیه نظام مهندسی 
سازه پيچ و مهره اى

 باکس ، تير ورق
٩٥٣٢٥٨١٩/ ل٣٦٥١١٧٣٩

٩٥٢٨٣٤٢١/ ف

سيLا 
سوله 

٢٠٠ و  ٠٥١٣٧٣٣٣١٠٠ 
٠٩١٥١١٠٤١١٠

٩٥٣١٧٩٩٠/ پ

 شر3ت 
سوله ثامن خاوران

شماره ثبت ١۴٢۶٣
٢٠سال تجربه،سازنده انواع 

سالن هاى سوله،اسکلت پيچ و مهره اى  
تيرورق،باکس،پل هاى هوایی

تلفن١٢-٣٦٥١٣٧١٠ 
فاکس  ٣٦٥١٣٧١٣          

 ٠٩١٥٣١٠٠٤٩١

ا�زوگام شرق
عضورسم� اتحاد�ه
لكه گيرى با ضمانت ١٠ ساله 
با تایيد مهندس ناظر محمدى

سجاد ٣٧٦٥٣٨٦٧    
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٥٠

عدل خمينی٣٨٥١٧٢٣١ 

وكيل آباد٣٨٨٣٤٠٤٢

پيروزى٣٨٧٦٢٤٣٢ 

٠٩١٥٣١٤٨٦٠٤
٩٥٢٨٩١٠٥/ ل

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا�زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

ا�زوگام 
شرق

شستشو با کارواش
لکه گيرى 

      باضمانت ١٠ سال
آزادشهر٣٦٠١٦٧٣٧ 

دانشجو   ٣٨٦٧٥٢٥٦ 

احمدآباد ٣٨٤٤٥٦١٠ 

بلوار معلم ٣٨٩٢٩٢٤١ 

پيروزى  ٣٨٨١٧٢١٤ 

فرامرز٣٦٠١٧٧٠٣ 
قاسم آباد ٣٦٢٠٣٠٧٩ 

کوشش   ٣٣٤٩٠٧٦٩

 وکيل آباد ٣٨٩٢٩٨٠٥
عظيمی

 

٩٥١٥٤٦٠٧/ ل

ا�زوگام شرق و قيرگون� و 
 �آسفالت و لLه گير
در اسرع وقت همه روزه

٠٩١٥١٠٢١١٥١
٩٥٣٤٦٢٠٠/ ق

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

ا�زوگام شرق
 وانواع ا�زوگام ها

کلی - جزئی 
با قيمت کارخانه 

قيرگونی، آسفالت ، محوطه سازى، 
لکه گيرى پذیرفته ميشود

٠٩١٥٦٢٠٠٢٩١
٠٩١٥٣٢٠٠٢٩١

٩٥٣٥٢٢٠٣/ م

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥٣٢٢٦٨٥/ ب

ا�زوگام شرق
لکه گيرى،قيرگونی،آسفالت 

بازدید و حمل بار رایگان 
احمدآباد          ٣٨٤٣٢٤٤٣  

وکيل آباد        ٣٨٩١٣٥٥٧  
 پيروزى            ٣٨٢٢٠٤٠٢
 قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥ 
 چهارراه لشگر    ٣٨٥١٠٧٣٩                           
١٧شهریور       ٣٣٦٥١٠٩٠  
 طالب                 ٣٢٥٨٥١٨٧

سجاد                 ٣٨٤٣٢٤٤٣    
٩٥١٣١٤٢٢/ خ ٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

٩٥٣١٧٩٧٢/ م

 ا�زوگام شرق
 با ١٠سال ضمانت نامه کتبی

پخش ایزوگام و قير
اجرا و نصب کلی جزئی

با نازلترین قيمت
بدون تعطيلی،بازدید رایگان 

٠٩١٥٩١٥٢٣٢٨ 

٩٥٣٢١٥٣٩/ ف

 �لLه گير� خرده 3ار
در اسرع وقت- کيفيت باال  

قيمت مناسب
٠٩١٥٢٠٥٥١٦١ یزدیان

ا�زوگام شرق 
اول مقایسه بعد خرید

تخفيف ویژه (تمام نقاط شهر)
آسفالت ،قيرگونی

 کلی ،جزئی،نقد اقساط 
٠٩١٥٧٠٠٤٩٢٦

 بازدید رایگان
٣٧٥٧٤١٢٢-٣٧٣٤٢٥١٦

٩٥١٩٤١٨٢/ م

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام با تخفيف ویژه

  ٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٣٥٦٧٧٠/ خ٣٦٥١٠٥٧٩

ا�زوگام ، آسفالت ، قيرگون�
کلی و جزئی پذیرفته می شود

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

ا�زوگام 
شرق 

بازدید رایگان - بدون تعطيلی 
با ده سال ضمانت نامه کتبی 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى در اسرع وقت

 ٣٧٥٧٣٠٩٧
٩٥٣٤٣٩٨٢/ ف٠٩١٥٣١٢٠٩٤٣

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

 ٠٩١٥٦٤٦٠٦١٢ 
٩٥٣٥٦٧٦٣/ مشریفی

ا�زوگام شرق 
 قيرگونی، آسفالت

١٠ سال ضمانت بازدید رایگان 
٩٥٣٢٦١٥٤/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

٩٥٣٤٥٤٩٣/ د

ا�زوگام شرق
آسفالت

زیر سازى محوطه
قيرگونی-ایزوگام

٠٩١٥٥٠٦٥١٦٨
٠٩١٥٧١٥٥١٦٨

٣٨٩٠٧٥٧٣

٩٥٣١٩١١١/ پ

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

ا�زوگام
 شرق 

لکه گيرى با ضمانت ١٠ ساله   
سجاد 

بهشتی
 آزادشهر 

پيروزى 
احمدآباد
 هاشميه 

عدل خمينی 
هفت تير 

قاسم آباد
فرامرز

گاراژدارها 
دانشجو 

                   
 ٣٨٤٣٠٨٨١                
٣٨٤٤٨١٣٠                     
٣٨٨٢٦٢٨٧                      

 ٣٨٨٤١١٠٤                      
٣٨٤٣٠٨٨١                        

 ٣٨٨٢٦٢٨٧                       
   ٣٨٥٣٥١٦٤                      
٣٨٨٤١١٠٤                        

                     ٣٨٨٢٦٢٨٧
٣٨٤٤٨١٣٠  

 ٣٨٥٣٥١٦٤                        
٠٩١٥٣١١٤٢٥٣                

٩٥٢٠١٤١٤/ پ

ا�زوگام شرق
لکه گيرى ، کلی ، جزئی با قيمت ارزان 
٠٩١٥٣٠٥٨٣٠٧-٣٧٥٣٠٠٣٩

٩٥٣٠٧٥٢٤/ ف

ا�زوگام شرق 
قيرگونی 

٠٩١٥٣٨١٧٣٠٥
٩٥٢٥٣٥١٨/ پ

آسفالت محوطه 
ایزوگام و قيرگونی نقد و 

اقساط ١٠ ماهه    ٣٦٦٥٩٣٢١ 
٩٥٣٢٣٧٥٩/ ف ٠٩١٥٣٠٢٧٢٣١

 �آسفالت و محوطه ساز
ایزوگام و قيرگونی-نقد و اقساط

     تضمين کيفيت  ٠٩١٥٣١٥٩٩٦٧
٠٩٣٣٢٢٩٠٤٤٢

٩٥٣٣٣٢٢٩/ ق

٩٥٣١٣٢١٢/ د

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٣١٥٩٩٤/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

٩٥٣٢٥٠٢٢/ پ

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

ا�زوگام شرق
 اصل� 

قيمت ارزان ،بازدید رایگان
 ده سال ضمانت کتبی

 لکه گيرى  
 ٠٩١٥١٢٣٣٦٦٤
 ٠٩١٥٢٠١٤٦٤٤

٩٥٢٢٣٧٩٢/ ف٣٨٦٩٠١٦٠

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شLيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

٩٥٢٤٣٩٢١/ پ

بدون خراب�
استخر پشت بام سرویس بهداشتی با 
عایق نانو زایکوسيل و ١٠سال ضمانت
٠٩١٥٣٢٣١٤٣٧-٣٧١٢١٠٣٨

٩٥٣٤٤٥٧٣/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

٩٥٢٨٠٤٥٤/ م

جاده سازان خراسان

آسفالت
شماره ثبت شر3ت:٤٦٣٥٦

زیرسازى،محوطه،خيابان
٠٩١٥٣١١١٤٧٩
٠٩١٢٥٣٦٨٦٩٥

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، کلی جزئی

 دراسرع وقت، قيمت ارزان
٩٥٣٤٦٥٢٣/ ب ٠٩١٥٧٥٩٩٣٣٦

ا�زوگام ، قيرگون� 
زیرسازى و آسفالت محوطه نقد 

اقساط و سریع و ارزان 
٣٦٥١٧١٦٢               

٩٥٣٤٩٥٠٧/ خ٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

 آسفالت 

٩٥٣٥١٠٣٥/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

٩٥٣٤٠٨٧٥/ ف

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٣٧٢٨٥٧٩٥       

٩٥٣٤٥٣٩٢/ م

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

عا�ق رطوبت�

ســوله

٩٥٣٣٩٠٤٢/ ف

٩٥٣٢١٤٢٠/ ب


