
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٢٣

٩٥٣٣٥٧٥٠/ ط

�قال� شو$
 امير'

عضو درجه یک اتحادیه
با شستشوى ١٠٠ درصد 
اسالمی با ضمانت بعد از 
شستشو با دستگاه هاى 

تمام اتوماتيک
قاسم آباد - وکيل آباد - پيروزى

کوى امير - فرامرز عباسی

٣٦٢٢٠١٧٤
بلوار معلم - بلوار فردوسی

خيام - کالهدوز

٣٦٢٢٠١٧٤
راهنمایی - احمدآباد

کوهسنگی

٣٨٤١٧١٠٩
ابوطالب - عبدالمطلب-هدایت

٣٧٦٨٤٦٣٨
طالب - طبرسی اول و دوم گاز

٣٧٦٥٣٧٦٩
نخریسی - سيدى - ساختمان

٣٣٤٤٤٨١٤
با مدیریت وحيد اميرى

�قاليشو$
 ممتاز ا$ران

سرویس دهی
 در تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩٣٥٢٣٩٨٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٤٦٩٣

٩٥٢٨١٧٩٨/ د

 �قاليشو$

سعد' 
می بره، می شوره، می یاره

تخصص در شستن فرش هاى 
کرم و دستی نفيس و موکت

 ٣٥٢٢٥٧٥٥
 ٣٨٩٢٦٤٣٦
 ٣٧٥٢٧٢٢٣
 ٣٨٥٢٨٥٧٣
 ٣٢٧٨٤٤٤٠
 ٣٢٧٨٤٤٨٠
 ٣٢٥٧٤١٤٩
 ٣٢٧٨٣٤٣٠
 ٣٢٧٨٣٣٩٤
سرویس دهی در تمام نقاط شهر 
شستشوى ١٠٠% اسالمی 

روزهاى تعطيل 
٠٩١٥٣٢٠٦٠٠٢

٩٥٢٥١٠٩٩/ پ

ماهان 
ثبت ۴۵٧١٧ (مجرى برتر )

متخصص در کليه امور نظافتی
 با تخفيف ویژه 

مدیریت ٠٩١٠٠٦٠٢١٠٠
هاشميه- وکيل آباد
٣٨٧٩٢٨٥٤

سجاد- کالهدوز- فرامرز 
٣٧٣٤٦٢٨٢

احمدآباد- پيروزى- کوهسنگی 

٣٨٧٩٢٨٥٥
معلم- امامت- قاسم آباد 

٣٦٦٢٠٧١١
٩٥٠٧٥٥٥٦/ م

 �شر�ت خدمات
ونداد گستر
امتداد پاکيزگی 

شستشوى فرش ، مبل، موکت و قاليچه
 راه پله 

به صورت تضمينی
 اعزام نيرو به اقصی نقاط شهر 

پله و پيلوت نظافت کلی ساختمان
٠٩١٥٠٠٧٣٧٠٦

٩٥٣١٦١٠١/ ف ٠٩٣٥٩٨٩٦٣٥٣

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

٩٥٣٤٨٣٢٧/ د

پرنيان 
سالها سابقه درخشان

(ثبت ٢۴٠۵٧)

نظافت کلی ساختمان
تخصصی

مبل ، فرش ، موکت 
دیوار ،سراميک، و ... 
با دستگاه هاى پيشرفته
بازدید و سرویس رایگان

اعزام کارگر درجه١ 
معلم             ٣٦٠٨٧٠٨٠
وکيل آباد     ٣٨٦٧٥٠١٠

احمدآباد       ٣٨٤٦٣٠٣٤ 

سجاد            ٣٦٠٥٤٠٠٩
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨

امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦      

کوهسنگی    ٣٨٤٦٣٠٣٧

فرامرز          ٣٦٠٣٨١٥١

قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١  

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

 �ضمانت
پاt گل فرهنگ
پله - پيلوت -مواد شوینده  

رایگان
٠٩١٥٧٠٤٠٠٩٨

٣٦٦٣٠٦٣٠
٠٩٣٨٦٨٧١٠٥٠

٩٥٢٤٢٨٨١/ ل

٩٥٠٠٩٨٦٨/ د

�مبل شو$
فرد$س
خشکشویی مبلمان ،فرش 

موکت،سراميک و دیواربا دستگاه  
سراسرى  ٣٦٠١٨٤١٨ 

قاسم آباد - ميثاق
٣٦٦١١٢٦٠  

پيروزى-فکورى   
 ٣٨٩١٨٣٣٥  

خانم رضایی   ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩       
ثبت ٣٧۴۴٨

٩٥٣٢٦٧٤٣/ خ

جام جم
مجرى برتر درکليه

امورنظافتی ،کر
تخصص در شستشوى 

مبلمان،فرش،موکت،باضمانت
مجهزبه دستگاه مدرن

اعزام کارگر
سرویس سراسر مشهد

شما الیق بهترینها 
٣٣١٢٢٦٦١-٣٦٠٨٨٤١٦
٠٩١٥١٠٣٠٣٣٤

٩٥٣٤٤٦٠٣/ ف

نظافت� ثمين
متخصص در کليه امور نظافتی 
اعزام نيرو به تمام نقاط شهر 

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

شستشو' نما' خارج� و 
نظافت �ل� ساختمان 

بدون داربست
 و باالبر

٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٣/ م

نظافت� مروار$د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٩٥٣٥٦٩١٥/ م٩٥٣٥٣٦٦٨/ پ٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

نظافت� جنت  (ثبت: ٥٠٢٦٢)
پله و پيلوت و مبل و موکت، با دستگاه هاى  

مجهز و مواد شوینده و لوازم رایگان
٠٩١٥٠٠٩٣٩٢٤-٣٨٤٧٥٥٨٧

تانيا (ثبت ٥٩٣٩٦)
نماشویی، پله و پيلوت، فرش شویی 
و مبل با لوازم رایگان-اعزام نيرو 

٩٥٣٤٦١٨٠/ م٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

�نظافتـــ

٩/١٥١٠٣٣ ض


