
٢٤
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

٩٥١٧٨٢٦٤/ ط

�مبل شو$
 پارسا

ُکر،خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت
نظافت کلی پله وپيلوت

 ادارات و هتل ها
((درصورت عدم رضایت
وجه دریافت نمی شود))

 آزادشهر،معلم،امامت
٣٨٩١٧٢٠١

سجاد،فرامرز،فردوسی
٣٧٦٠٢٩٨٩

قاسم آباد،ميثاق، الهيه
٣٦٢٣٧٥٤٠

پيروزى ،سرافرازان،آب و برق
٣٨٢١٩٥١٧

نخریسی،سيدى،عدل خمينی
٣٣٤٩١٧٨٧

٩٥٣١٧٠٧٤/ پ

�نظافت� ،خشNشو$

 هما ثبت ٢٨٠٨٥
ُکرشویی،شستشوى تخصصی
 دیوار،انواع مبلمان،موکت 
قالی و نظافت کلی منازل
 (با کيفيت ایده ال) 
 ٠٩١٥٨١١٣٠٧٦

٣٨٤٤٣٥٦٤
 ٣٨٧٩٦٦٢٥ 

٣٣٨١٧٠٥٦
 �شر�ت نظافت

سمات 
ثبت (۶٠٢١٩) نظافت کليه 

ساختمان اعم از پله و پيلوت 
اعزام کارگر خانم و آقا 

٣٨٦٥٤٤٩٢
٠٩٣٣٣٥١١٢٩٠

٩٥٣٥٠٦٨٣/ ف

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

 �نماشو$
به شيوه مدرن

ارتفاعی  هر  در  داربست  بدون 
ساب ، رسوب زدایی و جرم گيرى 
رولپالک ، انواع نما ، پله ، کف ، دیوار

 (باالبر جهت کار در نما )
((اجاره اى)) 
بازدید رایگان

٣٧٦٥٩٢٦٨- ٣٣٤٢٥٥٤٩
 ٣٣٦٤٩٢٠٩ 

٠٩١٥١٠٢٤٨٦٩
شرکت مشهد پوشش 

٩٥٣١٦٩٦٧/ ل(ثبت ٣۵۴٧٢)

 �نظافت

وظيفه شناس 
اعزام نيروى آقا و خانم 

نظافت پله و پيلوت با وسيله 
٣٨٨٤٥٠٠٨-٣٧٢٦٠٢٢٤
٣٦٠٩٩٩٦١-٣٨٤٥٩٤٠١

٠٩١٥٨١٧١٨٠٥
٩٥٣٥٢٧٥٧/ ق

 �نظافت

تميز�اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

 �نظافت
خيام

دیوار شویی،موکت،مبل،نظافت 
با دستگاه-٣٣ سال سابقه

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

٩٤٤٤٣٣١٦/ د

ميعاد
تخفيF و$ژه

نظافت کلی 
مبل،موکت،فرش

با دستگاه،اعزام کارگر
وکيل آباد     ٣٦٠٨٣٩٤٤ 
پيروزى          ٣٨٨٣٩١٥٧ 
سجاد             ٣٧٦٧٨٥٩٧ 
قاسم آباد     ٣٦٦١٦٨٤٧ 
هاشميه          ٣٨٨٣٩١٥٧
 احمدآباد       ٣٨٤٦٥١١١
معلم                  ٣٦٠٨٣٩٤٤
فرامرز           ٣٧٦٧٨٥٩٧ 

٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
ثبت ۴٠٢٢۶

مبل
 �شوئ
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

 پاt شو$ان ا$رانيان
 نظافت پله و پيلوت 

همراه دستگاه کارواش 
در اسرع وقت در کليه نقاط شهر 

در خدمت همشهریان عزیز
 می باشد اول رضایت بعد تسویه

٠٩١٥٨٩٥٧٥١٣ 
٠٩٣٧٣٣٧٩٦٨٣

٩٥٣٥٤٨١٤/ ق٣٥٢٥٣١٨٥

 مبل
�شوئ

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

 نظافت� تالش
مبل، فرش،پله 

نما و دیوارشویی 
اعزام کارگر 

 ٠٩١٥٥٠١٨٢٠٨
٣٨٩٣٠٣٣٦

٩٥٢٧٤١٣٩/ م٣٨٧٦٨٢٠٣

شر�ت قاعدسير شرق 
پارسيان 

 شماره ثبت ۴٠٠٢٨
شست وشوى مبل، موکت

نظافت پله و پيلوت
در تمام نقاط شهر مشهد و گلبهار
مدیریت ٠٩١٥٨٩٨٦٠٩٨

مشهد ٣٦١١٠١٦٧
گلبهار ٣٦١١٠١٦٨

٩٥٢٩٠٠٧٣/ م

٩٥٣٤٥٨٣٨/ ط

�نظافت

اميد
نظافت کلی پله و پيلوت

 شست وشوى مبلمان، فرش، موکت
 با دستگاه در منزل 

 پيروزى،هاشميه،سرافرازان
٣٨٩٢١٤١٣

فرامرز،امامت،معلم
٣٦٠١٧٨٠٣

حجاب،اندیشه،فالحی
٣٦٦٣٨١٣٦

امام رضا،عدل خمينی،نخریسی
٣٨٥٨١٠٩٦

خيام،ابوطالب،هدایت
٣٧٥٧٣٥١٥

سراسرى        ٣٨٨٤٧٥٣٢

 

٩٥٣٥٦٦٢٥/ د

پا�د$س
شستشوى موکت

قالی،مبل،دیوارشویی
سه راه فلسطين،سجاد،وکيل آباد

٣٧٦١٩٠٣٤ 
احمدآباد،کالهدوز،سناباد

٣٨٤١٣٥٨٧
ابوطالب، طبرسی

٣٧٢٤٥٩٨٩
قاسم آباد،پليس راه،جاده قدیم

٣٦٩١٤٠٧٤
٠٩١٥٣١٣٣١٢٤

مرادى
تأسيس ١٣۶٨

پارت 
سپهر
کليه امور نظافتی 

نيروى حرفه اى خانم و آقا
 تسویه بعد از رضایت

٣٨٨٤٤٦٣٩-٠٩١٥٧٧٧٤١٦١
٩٥٣٥٨٧٣٥/ ف

 �مبل شو$
تابان 

شستشوى مبل،موکت وفرش 
سجاد،معلم   
 ٣٦٠٣٩٨٨٥  

قاسم آباد،پيروزى 
 ٣٦٦٣٦٥٤١

 امام رضا،کوهسنگی  
٣٨٥٨٠٦٢٩ (سراسرى) 

(شماره ثبت ۴۵٣٠٣)

٠٩٣٦٧٣٧٠٦٣٦     
٩٥٣٤٠٠٢٥/ خ

٩٥١٩٩٧٦٣/ د

جاو$د مهر
نظافت کلی 

دیوار - مبل - فرش
شستشوى پرده

(به صورت مکانيزه)
نما-هتل - مدرسه

پذیرایی-پله -کارگر
بدون تعطيلی

 ٣٧٥٧٢٠٠٠ خيام
٣٧٦٦٤١٥١ سجاد

٣٨٥٣٥٧٤٨ امام رضا
٣٨٤٦٦٥٩٥ احمدآباد

مدیریت جاویدان
٠٩١٥٩٧٩٧٠٦٨

تخفيف  ویژه نوروز 

٩٥٣٤٦١٣٦/ ق

 الماس شرق
 شماره ثبت۴١٢١۶

متخصص در نظافت ساختمان هاى 
نوساز،منازل،برج ها،بادستگاه هاى 
پيشرفته صنعتی بارزومه درخشان 

موکت،فرش،مبل
مدیریت خانم عرفانيان

٠٩١٥٩١١١٢٠٠ 
٣٧٦٠١٥٤٨

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا�ان
مبل-فرش-د$وار

١٠٠%  تضمينی
نظافت کلی 

با قيمت استثنائی   
اعزام کارگر-  ثبت     ٣٧۴۴٨

سراسرى    ٣٦٠١٨٤١٨      
      ٣٦٠٨٠٧٥٠ وکيل آباد   
قاسم آباد       ٣٦٦١١٢٦٠ 
هاشميه         ٣٨٨٣٩١٨٤      
سجاد             ٣٧٦٢٥١٥٥ 
پيروزى           ٣٨٩١٨٣٣٥
کوهسنگی    ٣٨٤٠١٢٩٦
خانم رضایی  ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩

 �نظافت �ل
ترنج رضو'
بيش از نيم قرن تجربه 
متخصص در کليه امور 
اعزام کارگر درجه١ 
با تخفيف ویژه،ثبت(٣٩٨٨٢)

وکيل آباد
 هاشميه
فلسطين

سناباد
پيروزى

سجاد 
احمدآباد
امام رضا
کالهدوز 

قاسم آباد
مطهرى

 ٣٨٤٦٦١٨٣
 ٣٨٨٣٠٥٤٦
٣٧٦٧٩٦٨٠
 ٣٨٤٦٦١٨٣
٣٨٨٣٠٥٤٦
٣٧٦٧٩٦٨٠
٣٨٤٦٦١٨٣
٣٥٢٣٢٨٤٠
٣٧٣٣١٤٠٣
٣٥٢٣٢٨٤٠
٣٧٣٣١٤٠٣

٩٥١٩٦٣٨٠/ پ

٩٥٣٥٥٣٢٤/ م

 � نظافت

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

نظافت �ل� ساختمان 
پله و پيلوت، بدون تعطيلی

٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤
٠٩١٥٠٣٠٦٢٣٩

٩٥٣٥٧٠٨٤/ و
٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

 �نظافت
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيF و$ژه ثبت ٥٦٢٣٦

نظافت کلی ساختمان 
شستشوى مبل، دیوار، موکت 

و سراميک با دستگاه هاى 
پيشرفته، پله و پيلوت

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا
وکيل آباد ٣٥٠١٨٤٣٤

سجاد           ٣٧٣٢٦٤٥٦
احمدآباد    ٣٨٣٣١٧٨٢
کالهدوز     ٣٧٣٢٤٧٦١
هاشميه      ٣٨٣٣١٧٨٢
قاسم آباد ٣٥٠١٨٤٣٤
کوهسنگی ٣٨٣٣١٧٨٣
پيروزى       ٣٥٠١٢٠٦٧

٠٩٣٣٢٨٤٤٣٤٣

٩٥٣٥٥٣٢٠/ م

�نظافت

 طاها 
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 

با دستگاه در منزل
نظافت کلی، پله و پيلوت
پيروزى،فکورى،سرافرازان

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرز،خيام،ابوطالب

٣٧٦٦٠٥٢٠
قاسم آباد،امامت،معلم

٣٦٠١١٩٣٩
وکيل آباد،الدن،صياد

٣٥٠٩٩١٧٧
سراسرى

٣٣٨٧١٦٧٩

�مبل شو$
 ارم

ثبت ۶٠۴۴٠-سرویس رایگان
با تخفيفات ویژه

خشکشویی مبل ، فرش
 موکت  ، خوشخواب

 با نازلترین قيمت در منزل
 با پيشرفته ترین دستگاهها 
٠٩١٥٠٦٣٢٣٤٣
 ٠٩٣٦٨٣٧٥٦١٧
٠٩٣٧٦٢٥٣٤٨٤

٩٥٣٥٥٧٢٢/ ل ٣٥٣١٢٨٥٧

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

 �نظافت
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

٩٥٢٩٠١٤٦/ ف

�مبل شو$
    آرمان

خشکشویی مبلمان 
فرش،  موکت  

با دستگاه پيشرفته در منزل 
پيروزى      ٣٨٦٩١٥٨٣
قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٦٤٢
احمدآباد     ٣٧٥٧٤٤٩٢ 
طالب            ٣٧٣٣٧٣٣١
سراسرى   ٣٧٣٢٨٢٣٥

٩٥٣٣٣٩٨٣/ ل

اعزام �ارگر 
خانم (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

�مبل شو$

 شا$ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

نظافت� آسا$ش
شماره ثبت ۵۴٨٢٠ 

اعزام کارگر، مبل، موکت و غيره
٠٩٣٨٩٠٦٨١٧٢

٩٥٣٥٨٨١٨/ ف

٩٥٣١٩٣٦٤/ ف

نماشو$� �تا$ون
شستشوى کليه 

نماها و بناهاى نوساز 
با تجهيزات مدرن

٣٨٦٨٨٣٦١
٣٨٦٩٨٩٤٨

٠٩١٥٨٠٠٤٢٤٤

آراد
مبل،فرش،د$وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

شر�ت ز$باگران
پله و پيلوت و ساختمان نوساز 

با لوازم اعزام نيرو
٠٩٣٣٦٤٨٥٠٢٢

٩٥٣٣٦٥٧٩/ ف

شر�ت ز$باسازان 
نظافت انواع نما، شيشه و کامپوزیت 
و.. بدون داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٩١١٩٧٧٠-٣٧٥٢٨٠١٥
٩٥٣٥٨٦٢٠/ م

٩٥٢٠٠٨٥٨/ ط

Fتخفي ٣٥
�بير شرق

نظافت کلی 
دیوارشویی،مبلمان،فرش،موکت
سراميک  با دستگاه .پله ، پيلوت

تمام نقاط شهر با سرویس رایگان
بقایرى ٣٨٨٤٧٧٩٣

٣٦٠١٦٢٠٨

�خدمات نظافت

ا$ران
نظافت کلی،موکت

مبل
قالی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧ 
٠٩٠٣٢١٦٧٠٩٥

٩٥١٩٥٩٧١/ پفالحتی

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

 �مبل شو$

بزرگ 
خراسان
اول رضایت بعد تسویه 

تخفيف ویژه عيد نوروز 
خشکشویی مبلمان 
فرش، موکت 
نظافت کلی،پله وپيلوت 

 پيروزى، سرافرازان، هاشميه  

٣٨٩٤٤٥١٧
معلم،اقبال،الدن 

٣٥٠٩١٤٦١
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٠١٦٦٨٣
هدایت ،مطهرى، عبادى

 ٣٧٥٧٨٧١٢
صياد،دالوران،هفت تير 

٣٨٦٤١١٥٢
الهيه،مجيدیه،ميثاق

٣٦٢١٤٥١٥
٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧

٩٥٣٣٥٧٥٨/ ط

Fنظي �نظافت
منزل  ، آقا  و  خانم  نيروى  اعزام 
پله و پيلوت                ٣٥٢٣٧٩٧٠

٠٩٣٨١٣٧١٤١٥
٩٥٣٥٥٣٢٥/ خ


