
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٨

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ3اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان� واتاق�

مالمينه درجه١
ضدآب٠٠٠ ١٣۵ 
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

سازنده انواع 
درب و پنجره

حفاظ آکاردئونی، راه پله و روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٧٨/ ط

 آ3اردئون�
 ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨٨/ ق ٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

آلومينيوم اتحاد-ساخت درب و
پنجره هاى اختصاصی دوجداره و تک 

جداره و انواع تورى  ٣٦٢٣٧٥١٣
٣٦٢١٢٤٤٦-٠٩١٥١٢٦٧٥١٣

٩٥٣٣٧٣٥٣/ ف

٩٥٣٥٠٩١٥/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

تحویل روز-حفاظ بوته اى
٠٩١٥٥٠١٤٢٨٩

�3ارگاه درب وپنجره ساز
مرادى- هرچه درب وپنجره 

می خواهيدازما بگيرید
٣٧٦٦٧٥٣٣- ٠٩١٥٥١٩٢١٧٨

٩٥٣٢٨٣١٤/ پ

تور�، درب، پنجره 
آلومينيوم، �و پ� و� س�

خدمات رگالژ 
٩٥٣٥٠٣٤٣/ م٠٩١٥٥٢٣٦٩٣٥

انواع حفاظ و آ3اردئون 
 با قفل کامپيوترى و درب برقی

٠٩١٥٣٠٤٧٣٨٣
٩٥٣١٣٧٨٧/ ق

آ3اردئون� 
رنگ 

و حمل رایگان 
حفاظ روى دیوار 

کرکره و روالپ
  ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
  ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٩٥٣٤٣٨٥٥/ ف٣٦٩٠٢٦٤٨

درب 
آ3اردئون�

و انواع حفاظ
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١١٩٥٨٥٠
٩٥٣٠٦٠٦٨/ ف

درب آ3اردئون� 
تحویل فورى

 نرده  راه پله 
و حفاظ پنجره

٠٩٣٣٩٥٩٣٤٠٠
٩٥٣٥٤٣٥٩/ ف

 طرح تعو�ض 
طال��

 تعویض پنجره هاى قدیمی با 
پنجره دو جداره یک روزه 

راهکارى جدید براى کاهش 
هزینه ها و جلوگيرى از

 اتالف انرژى
پنجره قدیمی شما را با قيمت 

عالی خریداریم 
بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلند مدت
٣٨٨٤٦٢٧٤-٠٩١٥٢٠٥٠٥٦٠ 

٩٥٣٢٧٠٧٧/ ب(خدمات سراسر استان )

�تخفيA و�ژه نوروز
درب آکاردئونی 
 تحویل ٢ ساعته 

٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥
٩٥٣٥٣١٢٨/ ف

نو�ن پنجره 
سبحان 

توليد کننده درب و پنجره 
UPVC و آلومينيوم

 تورى پليسه اى 
٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥

٣٧٦٥٩٣٩١
٩٥٣١٦١٥١/ ق

آلومينيوم و شيشه 3وروش
ساخت کار اجرایی ساخت تورى 

آلومينيوم نصب و تعميرات 
٣٧٦١٣١٤٠-٠٩١٥٧٠٣٥٠٥٨

٩٥٣٤٧٣١٣/ ف

سازه ها� فضا�� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 سازه هاى فضا کار
 احداث سالن هاى صنعتی

 ورزشی وچند منظوره 
مجوز سازمان صنایع و معادن

٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣
٩٥٢٧٥٧٩٤/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

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

فروش سوله 
اقساط� 

 
٩٥٣٤٤١٤٣/ ف٠٩٣٣٣٠١٠٤٩٨

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

گروه مهندس� پارسه
عایق(استخر ،پشت بام،سرویس

بهداشتی)رنگ( صنعتی و ساختمانی)
باضمانت کتبی ٠٩١٥٥٥٧٤٦٠٥

٩٥٣٤٣٨٤٧/ پ

٩٥٢٤٠٣١٩/ م

ا�زوگام شرق
با ضمانت و بيمه نامه معتبر

قاسم آباد     ٣٦٦٦١٠١٠     
طالب                      ٣٢٧٩٣٠٣٠
توس                  ٣٦٦٦٥٠٩٠      
احمدآباد          ٣٨٤٦٠٩٠٥
آزادشهر       ٣٦٠٨٠٦٦٨  
پيروزى           ٣٨٧٨٨٣٤٧
حسين پور طبرسی         ٣٢١٣١٢١٢  

٠٩١٥٥٠٢٠٣٦٥

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

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

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

٩٥٣٠٧٥٢٤/ ف

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٣١٥٩٩٤/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، قيرگونی، آسفالت

بازدید و حمل بار رایگان  
 

 
احمدآباد      ٣٨٤٣٢٤٤٣
وکيل آباد      ٣٨٩١٣٥٥٧
پيروزى     ٣٨٢٢٠٤٠٢٠
قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥
چهارراه لشکر     ٣٨٥١٠٧٣٩
١٧شهریور   ٣٣٦٥١٠٩٠
طالب   ٣٢٥٨٥١٨٧
سجاد          ٣٨٤٣٢٤٤٣

٩٥١٦٤٧٨٥/ ب٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

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

 دراسرع وقت، قيمت ارزان
٩٥٣٤٦٥٢٣/ ب ٠٩١٥٧٥٩٩٣٣٦

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

٩٥١٤١٤١٤/ د

 ا�زوگام شرق
کلی ولکه گيرى

بدون تعطيلی-بازدید رایگان
  ٣٥٢٢٣٥٢٠ آباد   قاسم 
پيروزى       ٣٨٤٧٦٦٤٠      
معلم            ٣٥٢٢٢٨٢٤
٣٨٤٧٦٦٣٩ احمدآباد    
نخریسی        ٣٨١١٢٨٠٦       
ابوطالب         ٣٧٥٢٤٥٦٨  
٠٩١٥٥١٤٨٥٢٤ توس     

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام با تخفيف ویژه

  ٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٣٥٦٧٧٠/ خ٣٦٥١٠٥٧٩

٩٥٣٢٥٠٢٢/ پ

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٣١٣٢١٢/ د

ا�زوگام 
شرق

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

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

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

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

ا�زوگام 
شرق 

بازدید رایگان - بدون تعطيلی 
با ده سال ضمانت نامه کتبی 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی

لکه گيرى- بازدید رایگان 
قيمت استثنائی

٠٩١٥٨٠٩٦٧٣٢ زحمتکش
٣٦٢٢٥٨٢٥-٣٧٥٨٢٦٤٣

٩٥٣٤٨٢١٨/ م

 ا�زوگام 

٩٥٣٥١٠٣٤/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

٩٥٣٥٧٩٨٦/ ق

 شر3ت آسفالت
 آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶
 ٠٩١٥٨٨١٣٣١٩-٣٦٥٨٤١٧١

٠٩١٥٣٠٥٦٧٧٩

ا�زوگام شرق
لکه گيرى واکس قير

٠٩١٥٣١٠٤٢٢٦
٩٥٢٢٧٠٤٠/ ف

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا�زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
حسين پور ٣٢٧٠٣٠٠٧
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥٣٢٢٦٨٥/ ب

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

٠٩١٥١٠٢١١٥١
٩٥٣٤٦٢٠٠/ ق

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

عا�ق رطوبت�

ســوله

٩٥١٠٥٤٩٥/ ف

٩٥٣٢١٤٢٠/ ب


