
٢٠
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

٩٥٣٢٧٥٩٧/ پ

پرده شو$� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨١٠٢٥٩٩-٣٨٨٤٤٢٧٧

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

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

٩٥٣٤٩٨٤٥/ ق

پرده شو$� ت@ 
 شستشو ،اتو تخصصی پرده،بانظارت بانو

باز+نصب+تعميرات،پيک رایگان
٣٨٩٣٦٠٧٩-٣٦٦٢١٨٩٨

٩٥٣٥٥٢٩٠/ م

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

پرده شو$� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨٠٠١٨٩٢-٣٨٦٩٤٩٩٥

٩٥٣٢٧٥٦٢/ پ

رو$ال 
شستشوى تخصصی 

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

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

٠٩١٥٩٢١٢١٦٠-٣٧٢٣٨٩٧٣ 
٩٥٣٠٦٣٨٩/ ب

٩٥٣٤٦١٥٣/ ف

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

تجربه   ٣٨٥٥٠٤٣٧

٩٥١٩٥٣٥٨/ ف

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

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

٩٥٣٠١٣٠٠/ م

ترميم  فرش

نسيم
عضودرجه یک اتحادیه

٣٦٠٦٨٥٧٨
٠٩١٥٥١٢٤٨٩٣

مدیریت:اميرى

 تعمير سوختگ� و 
پارگ� فرش در محل شما

 
٠٩١٥٣١٠٨٣٨٧ 

٩٥٣٣٦٠١٢/ م

رفوگر' فرش
سوختگی، پوسيدگی ،ریشه 

جاجيم، چرم درمحل با سرویس رایگان
٩٥٢٨٤٣٤٥/ ر٠٩١٥٥٠٠٣١٨٠

٩٤٤٤٨٨٨٨/ د

� قاليشو$� و مبل شو$

عدالتيان
 عضودرجه یک اتحادیه

هيچ شعبه دیگرندارد
شماره پروانه ١٠٣٢۵

شست وشوى فرشباضمانت
رفوگرى دراسرع وقت

سرویس دهی  درتمام نقاط شهر

٣٧٣٢٩٨٥٩ 
٣٢٧٣١٨٩٢
٣٣٤٤٢٢٠١
٣٨٨٢٥٧٤٧

  ٣٧٤٩٠٢٨٤
 تحت مسئوليت بيمه ایران  

٣٢١٣٥٩٤٩ 
٣٣٦٨٠٨٤١
٣٢٤٢٤٩٧١
٣٨٥٩٥١٣٦

ایام تعطيل
٠٩١٥٥١٥٦٩٥٣

مدیریت:سيدعلی عدالتيان

٩٥٣٤٤١٩٧/ د

مشهد
الرضا

سرویس سراسر شهر
٣٨٤٤٩٣٥٩
٣٢٧٣٣٢٢٩

٩٥١١٤٩٠٤/ ب

نو$ن
قاليشو$� ممتاز

 شستشو 
با دستگاه اتوماتيک

٣٨٥٣٠٣٠٣
٣٨٥٢٠٥٠٥
٣٦٢٢٥٨٠٠
٣٣٤١٤٦٠٠
٣٨٤٤١٣٠٠
٣٥٠٢١٠٠٢
٣٧٦٧٦٢٦٤
٣٧٥١٥١٨٨
٣٦٠٧٧٧٨٠
٣٨٨٣٩٩٧٥
سرویس دهی سراسر مشهد

عضو ممتاز اتحادیه

 �قال� شو$

شهروند
٣٨٨٣٣٧٤٧-٣٧٢٣٩٩٥٨
٣٦٢٣٦٣٠١-٣٣٤٤٩٠١٠
٣٢٧٣١٨٨٠-٣٢١٣٧٨٢٧

بدون چين و چروک
١٠٠% اسالمی

از ١عدد فرش به باال سرویس 
رایگان 

٠٩١٥٨٨٠٧٨٧٢
٩٥١٩٥١٩٥/ ق

٩٥٠٦٠٨٠٩/ د

�قاليشو$

آر$ا
٣٧١١٠٢١٢-٣٧٤٢٤٦٢٠
٣٢٧٦٣١٥٩-٣٣٤٤١٦٨٢
٣٣٦٨٥٢٧١-٣٣٧٢٨٩١٣
٣٨٧١٣٤٤٣-٣٨٢٢٢٦١٥
٣٢١٥٢٧٩٦-٣٣٨٧٢٠١٤

 

٩٥٢١٦٥٧٩/ ف

      قال� شو$� ابر$شم        

 خراسان
٣٢٧٣٨٦٥٠
٣٧٢٩٨٢٨٧
٣٦٠٧٩٧٧٨
٣٦٦١٩٩٧٨

٩٥٢٧٧٧٢٠/ د

رسيدگی به شکایات 

٣٢٤٢٦٣٥٣
تحت پوشش وزارت تعاون

ارمغان
ارائه دهنده 

خدمات مدرن 
فرش شویی

٣٣٠١٤
٣٣٠١٥

٩٥٢٧٣١٢٣/ د

   �قال
 �شو$
سلطانی

تاسيس١٣۶٠ 
٣٨٨٣٨١٩٢
٣٨٨٣٨١٩٣
٣٨٨٢٢٢٢٧
٣٢٤٢٢٠٣٢
٣٥٠١٠٨٦٩
سرویس رایگان ٣٨٦٤٢٢٤٧
مدیریت مهرزادسلطانی

٩٥٢٨١٠٩٤/ پ

قاليشو$� مدرن   
عدالتيان

واحد نمونه سال ٨۶ 
سرویس دهی 
تمام نقاط شهر

٣٢١١٨٢٩٥
٣٢١٢١٤٣٦
٣٢١٣٩٥٣٤
٣٨٨٤٦٢٦٨

 رفو پذیرفته می شود
 تحویل درب کارخانه

 ٢۴ ساعته
 سيد رحيم عدالتيان

 و پسران

 �قاليشو$
لعل خراسان

١٠٠ درصد 
اسالمی 

تمام نقاط شهر 
٣٢٧٢٤٣٥٨
٣٢٧٣٦٦٠٥
٣٨٤٧٦٥١٢
٠٩١٥٠٠٥٨٤٠٩

٩٥٣٠٧٠٨٠/ م

٩٥٢٠٧٠٥٤/ ب

 �  قاليشو$

گل افشان 
 

شهر٣٣١٤٠ نقاط  درتمام 

٣٧٣١٥٧٩٩-٣٣٧١٣٣٨٩
٣٧٤١١٤٠٤-٣٢٧٠٠٥٥١
٣٢٥٦٤٤٤١-٣٦٦١٥٨٥٢
٣٦٠٦٢٣٠٦-٣٨٧١٢٢٧٥
٣٣٦٦٦٠٢١-٣٧٥٨٣٢٨٣
٣٨٧٦٣٥٦٥-٣٨٤٤١٢٦٩
٣٨٢١٩٨٧١-٣٦٦٥٣٤٩٤

٩٥٢٤٥٨٥٨/ خ

�قال� ومبل شو$

نقش ترنج
ارسال تصویر شستشو
عضودرجه یک اتحادیه

هيچ شعبه دیگرى ندارد
شست و شویی فرش 

با ضمانت
 رنگ بردارى فرش دستی

٣٣٦٩٥٤٢١
٣٨٩٢٨١٦١

 ٣٣٤٤٥٠٧٥
٣٨٧٦٩٠١٥
٣٨٥٨٠٧٢٩

 �قال� شو$

اطمينان
نامی آشنا و مطمئن
٦٢-٣٣٨٧٢٢٥٩

٣٣٨٥٠٠١٤
٣٢٢١٦٤٣١
٣٨٨٢٧٨٦٦
٣٢٦٧٣٢٣٧

 ٠٩١٥١١٣٠٤٧٠
٩٥٣٥٢٧١٦/ ل

٩٥٣٢٢٧٨٩/ ف

 �قاليشو$

تاژ
شستشو ١٠٠% به روش 

اسالمی با سرویس 
در تمام نقاط شهر

٣٨٨٢٩٢٠٠-٣٧٢٥٥٤٥٤
   ٣٢٧١٥٣٧٤-٣٨٤٧١٥٨٤

٣٦٥٨٦٣٠٩-٣٢١٣٨٩٢٠
 ٣٦٢٢٥١٠٥-٣٦٠٥٨٥٠٢
٣٣٤٤٤٣٢٨-٣٣٧١٢٠٩٠

  �مبل شوئ
 خشکشویی فرش و موکت

با دستگاه درمنزل بدون جابجایی 
٠٩٣٦٦٩٠٤٥٣٠ 
٠٩١٥٩٠٦٦٣٨٥
٠٥١٣٧٥٩٤٢٢٠

مدیریت خدادادى
٩٥٣٥٢٠٦٨/ م

�قاليشو$
 مNانيزه سامان

با تخفيف ویژه 
ارائه کيفيتی برتر
 در شستشو و خدمات

 ٣٨٦٦٥٨١٩
 ٣٨٦٦٢٣٩٧

٠٩١٥٤٢٠٥٥٨٥
خدمات ما را تجربه کنيد

٩٥٢٠١٤٨٨/ ف

٩٥٣٣٢٥٠٨/ ب

 �قال� شو$

ا$ران
اولين قالی شویی 
در استان خراسان

تاسيس ١٣۵١
با سرویس منظم

٣٢٢٢٧١٠٠
٣٢٢٢٧٤٠٠

توجه: قالی شویی ایران 
هيچ گونه ارتباطی با 

اسامی مشابه با پسوند 
 (ایران ....) ندارد

٩٥٢٤٥٩٤٦/ خ

�قاليشو$� و مبل شو$

نقش ترنج
٣-٣٧١٣٨٩٠٢
٥٥-٣٨٤٦٥٧٥٤

٩٥٣٣٥٧٣٦/ ط

 �قال� شو$
 نسيم

رفو گرى 
شست و شو به 
روش اسالمی 

دواشویی ، 
شامپوشویی  

زمارگيرى ، خاك گيرى 
 مرمت كامل فرش 

 ترميم سوختگی
 پوسيدگی و ریشه 

٣٨٤٠٢٠٢٥
٣٧٦٥٦٧١٦

٩-٣٢٢٣١٦٤٨
١١-٣٢٤٢٢٩١٠
٣٢٤٢٠٧٩٦
٠٩١٥٧٩٠٢٩٧٣
عضودرجه یک  اتحادیه 

و سرویس سراسرى 
مشهد 

مدیریت :
اميرى و پسران 

٩٥٢٨١٠٨٦/ پ

قاليشو$� مدرن 
عدالتيان

٣٢١١٨٢٩٥-٣٨٨٤٦٢٦٨
سيدرحيم عدالتيان

tپرژ � مبل شو$
با دستگاه اتومات مبل و فرش 

٠٩١٥٧٠٣٠٠٤٣در محل
٩٥٢٨٥١٦٢/ م٠٩٣٦٢٨٨٧٧٤٣ 

خدمات منزل وتعميرات

�قاليشو$

شستشو' پرده و پتو

رفـــــوگر'

٩٥٣٣٣٣٥٢/ ط

٩٥٣٥١٦٣٥/ خ

٩٥٣١٠٦١١/ پ

٩٥٣٥٤٤٤٥/ پ

٩٥٢٢٤٢٠٩/ د


