
١٠
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

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 

بازدید رایگان - بدون تعطيلی 
با ده سال ضمانت نامه کتبی 

 ٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧         
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧         

٩٥٢٤١٩٥٦/ ق  ٣٧٢٣٦٧٥٣

ا$زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

٩٥٢٨٠٤٥٤/ م

جاده سازان خراسان

آسفالت
شماره ثبت شر�ت:٤٦٣٥٦

زیرسازى،محوطه،خيابان
٠٩١٥٣١١١٤٧٩
٠٩١٢٥٣٦٨٦٩٥

٩٥٣٤٥٠٣٠/ خ

��ابينت شارع
کابينت از ٢۶۵ اقساط بدون سود، 
کمد دیوارى مترى ۴٠ تومان با چک

و بدون چک  ٠٩١٥٢٣٧٣٨٠١

سفارش و  تعميرات  قبول 
 سازه ها'MDF، چوب  
پنل،رگالژ ، جاسازى و...

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

ها$گالس از 
متر' ٤٥٠٠٠٠

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق

�ابينت �مدد$وار' 
�اقساط

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٥٥/ ق

د�وراسيون ز$با 
کابينت ،کمد دیوارى 

 نصب یک روزه -همراه با طراحی 
٩٥٢٣٣٥٤١/ ط٠٩١٥٣١٦٦٤٥٣

�مدد$وار'
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

مژده مژده گلبهار
توليدات فلز' و چوب� انتظار'

 بورس کابينت هاى پيش ساخته 
mdf و مالمينه کليه لوازم ادارى 
دفترى و خانگی شعبه ١:ميدان 

امام حسين نرسيده به چراغچی ١  
٣٧٣٤٦٢٢١

  شعبه٢ :گلبهار نبش جمهورى ١٧
 طبقه فوقانی مجتمع یاس 

٩٥٢٩٦١٠٨/ ق٠٩١٥١١٠٩٦٤١

چوب و MDF عصر جد$د
اجراى کابينت ،کمد ،درب آپارتمان 

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

٩٥١٨٤٦٤٢/ خ

$وسF پورگل
MDFمجرى و طراح دکوراسيون داخلی
و هایگالس ٠٩١٥٤٤٩١٦٦٠

٠٩٣٩٢٣٨٦٣٤٣

وصله جور
تعمير به جا' تغيير
 درب -کابينت-جارختخوابی

حتی ایام تعطيل

 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

صنا$ع چوب ناصر' 
    درب کابينت اشکاف 
٠٩١٥٥٢٤٩٩٠٦

٩٥٢٨٣٠٤٠/ ف٠٩٠٣٠٨٣٦٣٧٨

٩٥١٤٥١٩٢/ ق

صنا$ع MDF$گانه 
 ساخت کابينت و اشکاف تبدیل فلزبه
mdfتوافقی ارزان،نقد،اقساط توافق 

٠٩٣٨٩٠١٥٢٥١بامشترى

طرح تعو$ض
دربها' فرسوده
 بادرب ضدآب

٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠ 
٩٥٣٤٢٠٦٦/ د

تNنوت@ 
تحو$ل ٢٤و٧٢ساعته

انواع کابينت کالسيک
 MDF، هایگالس،وکيوم

اشکاف کمدهاى ریلی
 با مدرن ترین طرح هاى روز
 ٠٩١٥٠٦٩٨٠٢٠
٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦

٩٥٣٥٣٣٨٨/ پ

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

تعميرات فور'
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

خرده �ار' و 
تعميرات 

 

٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨
٩٥٢٨٩٥٥٨/ ف

د�وراسيون، �ابينت
 اشکاف، پارکت، پانل، هاى گالس

٠٩١٥٠٠٧٢٢٨٣
٩٥٣٣٦٧٣٠/ ق

طراح� و اجرا' د�وراسيون 
  �داخل

کابينت، MDF، هایگلس، وکيوم 
کمد دیوارى ٠٩١٥٣٠٤٢٠٦٣

٩٥٣١٧١٠٤/ ق

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات �ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

ارزان و با�يفيت
هایگلس ۴٣٠٠٠٠ 

اشکاف ۴۵٠٠٠ تا ٨۵٠٠٠ 
کابينت تحویل ٣ روزه 
اشکاف تحویل ١ روزه 

هدیه ویژه ما به شما به ازاى 
هر واحد کابينت؛ 

یک سينک و یک سبد آب چکان
٩٥٣٥٣٦٢٠/ ف٠٩٣٩٠٢٥٨٠٧٨

٩٥١٩٥٣١٠/ ف

�ابينت مالمينه ٢٦٠
اشکاف مالمينه ۵۵ تبدیل فلز به

 MDF کابينت فلز و هایگلس ٣٠٠
٠٩١٥٨٩٢٧١٣٠

توليد کننده تخت هاى تاشو 
با نصب رایگان

آرا

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٣٩٠ MDF ابينت تمام�
کابينت تمام مالمينه   ٣٠٠  

تعميرات پذیرفته می شود 
٩٥٣٥٢٨٥٢/ پ٠٩١٥٢٠٣٠٨٦٠

ابزار سعيد
mdf صنایع چوب cnc تيغ فرز و

 ارسال رایگان در مشهد
٠٩٣٥٦٦٦٥٢١٤   

٩٥٣٥٢٢٧٧/ ق

٩٥٣٤٥٠٣٢/ د

خرده 
�ار'  

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

�مدد$وار' متر'٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

 �د�وراسيون داخل
�ابينت، اشNاف و تعميرات 
با قيمت مناسب پذیرفته می شود 

٩٥٣٤٩٣٦٨/ آ٠٩١٠٥٧٨٥٦٨٦

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

گروه توليد' پارسيان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان
 دکور مغازه ۶٠ تومان
کابينت ٢٨٠ تومان 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
مجهز به دستگاه هاى پيشرفته 

٠٩١٥٩٢٩١٢٥١
٩٥٢٥٧٣٦٩/ ف

آرمين �ابين،�مد د$وار' 
مترى۶٨٠٠٠،بازدید رایگان

٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٩٥٢٣٩١٦٥/ ف٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

 �ابينت
 کمد،پارتيشن 

تخفيف ویژه کارمندان
٣٨٧٨٦٦٠٠-٣٥٢٤٧٨٧٠

 ٠٩١٥٩٧٥٦٧٣٩
شرکت ردکا

زیر قيمت بازار 
٩٥٣٣٦٩٢١/ ق

�مد د$وار' متر'
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

صنا$ع چوب خراسان 
با بيش از ٢۵ سال سابقه 

کارى در خدمت شما 
می باشد طراحی و اجراى 

دکوراسيون داخلی
 درب- کابينت 

٠٩١٥٥١٤٢٠٠٣
٩٥٣٢٨٦٥٩/ ف

�ابينت و �مد د$وار' و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

ارزان-فور'
MDF تعميرات تخصصی

خرده کارى
٩٥٣٤٧٩٥٠/ د٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

صنا$ع چوب� پارسيان 

اقساط بدون سود
 ویژه کارمندان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان  

کابينت ٢٨٠ تومان دکور  
فروشگاهی و ادارى ۶٠ تومان 

مجهز به دستگاه برش و نوار
 مجرى پروژه هاى عظيم 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٩٨٦٣٠٢٣٤

٩٥٣٠٤٠٩٤/ ف

�ابينت و ام د' اف


