
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٢٥

�مبل شو$� و قال� شو$

tسپهر پا
 شستشوى تضمينی انواع 

مبلمان و تشک خوشخواب با  
اصول مذهبی و بهداشتی 

با کادرى مجرب 
و دستگاههاى پيشرفته 

٣٦٦١١٢١٦ 
٣٨٨٤٧٩٢٦
٣٨٦٥٢٥٨٨

٩٥٣٤٤٠٦٣/ دثبت ۶٠۴۶٨

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

و نيروى ثابت و کليه امورنظافتی
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٦٩٢٢٦٩
٣٥٢٢٦٤٧٤
٣٨٤٤٢٦٥٦
٣٥٠٢٦٢٢٠

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

نسيم 
نظافت کلی ساختمان- شستشوى 
مبل و قالی و اعزام نيرو خانم و آقا

٩٥٣٥٦٦٠٢/ م٠٩٠٣٩٠٨٢٢٩٠

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د$وار
مو�ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد$ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

پاt مهر 
نظافت کليه ساختمان مبل فرش 

با دستگاه مجهز اعزام کارگر 
٠٩١٥٢٠٨٥٨٠٠-٣٧٥٧٦٤٠٢

٩٥٣٤١٦٣٣/ ف

 �شر�ت نظافت
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

نظافت� اوج توس 

  �نظافت �ل
 ساختمان ، پله پيلوت 
مبل شویی و قالی 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

نماشویی بدون نياز
 به داربست و نورپردازى
٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢ 
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣١٤٢٠٥/ م

 �قيمت استثنا$
نظافت کلی ساختمان مبل، موکت 

فرش دیوار با دستگاه در منزل
 آزادشهر                 ٣٦٠٥٤٢٤٣ 
 وکيل آباد               ٣٥٠١٠٦٩٩ 
قاسم آباد               ٣٦٢٣٠٢٥٩ 
احمدآباد                ٣٧٦٢٥١٤٣ 

٠٩١٥٨٨٢٣٣٦٢
 

٩٥٣٣٤٢٩٥/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٦/ ط

�نظافت
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

نظافت� پو$ا 
شستشو و خشکشویی مبلمان 
موکت، فرش ، نظافت کل 
ساختمان ، ارزانتر ، مطمئن تر 

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

�مبل شو$
 امين 

قيمت استثنایی
خشکشویی مبلمان ،فرش،موکت
خوشخواب،نظافت کلی ساختمان 

 فرامرز،سجاد،خيام 
٣٧٦٠٢٨٩٦

صياد،دالوران ،هاشميه
٣٨٩١٦٣٥٥

معلم،قاسم آباد،امامت 
٣٦٢٣٧٥٣٣

٠٩١٥٠٨٥٩٩٦٨
٩٥٣٤٨٢٩٦/ ط

٩٥٣٢٢٣٨٣/ ف

 �مبل شو$
آسمان 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت
با دستگاه پيشرفته در منزل  
سرافرازان هاشميه،پيروزى 

 ٣٥٠١٤٣٧٥
قاسم آباد، سجاد، معلم 

 ٣٧٦٠٣٦٨٠
امام رضا ، عدل خمينی، نخریسی

 ٣٣٦٨٠٣٥٩ 
سراسرى 

٣٧٣٣٧٣٣٢   

ار�يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

�نظافت
�ل� پله و پيلوت

قيمت استثنایی
خشک شویی مبل، فرش، موکت 

در منزل بدون جابجایی،
 نيروى گردگير خانم و آقا

 عبدالمطلب - مطهرى 
 ٣٧٥٣٤٦٠٣

وکيل آباد - پيروزى 
 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩

قاسم آباد 
 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢

شبانه روزى در سراسر مشهد
٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥٢٩٠٢٦٦/ م

�نظافت

ثامن 
تخفيف ویژه هتلداران 

خشکشویی  مبلمان ،فرش ،موکت
 با دستگاه در منزل

 نظافت کلی پله و پيلوت
 امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٢٢٢٣٦٧٥
پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٢١٤٥١٥
کالهدوز،احمدآباد،کوهسنگی

٣٨٤٧٢٢٧٥
هدایت،مطهرى،طالب

٣٧٣٢٦٣٤٦
سراسرى    ٠٩٣٣٢٢٦٠٣٠٣

�نظافت� و تزئينات
 آتيه 

شماره ثبت ۴٣۵١٨ 
(ُکر) و خشکشویی مبلمان

 موکت، فرش 
(نظافت کلی مسکونی و تجارى)

٣٦٥٨٥٦١١-٠٩١٥٤٢٤٤٥٦١
٩٥٣٥٢٠٩٣/ ق٠٩١٠٥٧٨٧٣٧٩

پرند
نظافت کلی آپارتمان

 هتل ها ، ارگانهاى دولتی 
و خصوصی ، دیوارشویی  

پله ، پيلوت ، موکت ، فرش  
شستشوى مبل ، ثبت٣٧٩٢۴

٣٦٠٤٣٧١٦
 ٣٧٦٤٨٩١٣
٣٨٤٠٠١٥٧
٣٨٥٥٢٠٠٤ 
٣٨٦٤٧٢٧٦ 
 ٣٨٨٤٠٧١٥ 

٠٩٣٥٤٠٨٠٤٨٤
٠٩١٥٣٢٤٣٥٩١

٩٥٣٣٦٦٤٢/ ل

�قيمت استثنا$
نظافت �ل� ساختمان
با دستگاه مبل، موکت، فرش

٠٩١٥٦٥٩٣٤٨١
٠٩٣٦٣٦٢٠٤١٠

٣٧١١٢٤١٣
٩٥٣٥٥٣٧٣/ م

توجه   توجه
١٠ شعبه در سراسر مشهد 

شرکت خدمات نظافتی کار با ما 
در صورت عدم رضایت از خدمات 

هيچ مبلغی از شما دریافت
 نمی شود 

٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤
٣٦٠٣٩٥٩٩

٩٥٣٥٦٦٥٩/ ف

�مبل شو$
 پارس 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه در منزل 

نظالفت کلی پله و پيلوت 
 قاسم آباد، امامت،معلم

٣٦٦١٧٧٢٦
عدل خمينی،مصلی،سيدى

٣٨٥٣٤٦٤٢
پيروزى،فکورى،هاشميه

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرزخيام،ابوطالب
٣٧٦٦٠٥٢٠

٠٩١٥٧٧٣٢٠٥٣
٩٥٣٣٥٨٣٤/ ط

٩٥٣٥٦٥٣١/ م

�مبل شو$

باران
تخصصی 

خشکشویی مبل، فرش ، موکت 
وخوشخواب با دستگاه

 اول رضایت  بعد تسویه
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧
قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

٩٥٣٥٥٣٢٢/ م

�مبل شو$
رها

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
(تضمينی)

خيام ،هدایت،ابوطالب
٣٧٥١٢٠٢١

وکيل آباد،الدن،صياد
٣٥٠٩٩٢٤٠

هاشميه،فکورى،هفت تير
٣٨٨٢٩١٤٨

آبکوه،سجاد،فرامرز
٣٧٢٥١١٣٨

سراسرى  ٣٣٩٢٢٧٣١

٩٥٣٥٣٥٢٣/ ف

 �قاليشو$

ا$ران 
خراسان 

شستشوى اسالمی انواع فرش 
با دستگاه اتومات
 تحویل فورى 

٣٨٤٠٩٩١٣
٣٨٤٦٢٤٩١
٣٢٧٣٧٦٧٨
٣٢١٤١٠٠٤
٣٥٠٢٣١٢٢
٣٦٦١٧٣٧٧
٣٦٥٧١٨٢٣
٣٦٠٤٣١٧٥
٣٦٠٢٢٢٤٠
٠٩١٥٧٠٧٧٨٢٥
٠٩١٥٠٧٠٧٦٨٨

بدون تعطيلی
      سرویس رایگان

 �شر�ت نظافت
نظيF پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

٩٥٣٠٥٨٢٤/ ل

پرده افق
پرده عمود' قيمت توليد'

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليدپرده  زبرا 
 شيد و عمود' تصو$ر'

١٧-٣٧١٣٢٨١٦

سراب
(�(مبتNر پرده شو$� تخصص

مجرى شستشو 
و اتو انواع پرده 

کتيبه،رومن، زبرا ،عمودى 
مثل روز اول ،تضمينی 

بازو نصب سریع، درجه یک

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥٣٣٧٥٣٥/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

٩٥٣٣٦٢١٤/ پ

جابجا$� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

توليد'
 بورس پرده ها' فانتز'

 ٢۵ مترى  روز  هاى  پرده  جدیدترین 
هزار تومان خيابان آبکوه بين ١۵ و ١٧

 
٩٥٣٥٤٩٠٨/ م

٩٥٣٣٨٨١١/ ق

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

٩٥٣٢٤٥٨٧/ ف

جابجا$� و شست و شو 
پرده 

شب عيدتان با ما ٣٨٨٤٦١٨١
٣٥٢٢٧٦٤٨-٠٩١٥٧٦٩٣٣٨٠

نو$ن پرده  خدمات 
شستشو اتوى تخصصی انواع پرده
 باز و نصب سریع سرویس رایگان

٣٨٥٩٦١١٠ درجه یک
٩٥٣٠٨١٤١/ م

�اغذد$وار' 
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٠٢٩٩٩٥٥١

٩٥٣٠٩٨١٢/ مصدیق

به مناسبت افتتاحيه 
 �فروش استثنائ

با تخفيف ٣٠ % 
کاغذدیوارى ،کفپوش ،پارکت  
پانل و سنگ هاى تزئينی و... 
آدرس: چهارراه خيام شمالی 

تقاطع توس- گالرى ميالنو
٠٩١٥٢٤٠٥٠٢٠

٩٥٣٥٨٨٥٢/ پ٣٧٦٥٨٨١٠

٩٥١٧٢٥٧٨/ پ

کاغذ دیوارى پارکت 
PVC،کف پوش،پنل

تایل ،کرکره،زبرا
نقد و اقساط با ضمانت نصب و 

تضمين قيمت
بازدید  و ارسال آلبوم رایگان

٠٩١٥٤٤٠٥٩٥٨
٣٢٢٣٩٦٤٩-٣٨٨٣٩٣٥٣

�اغذ د$وار' 
بلکا - رنگ -تحویل فورى
٠٩١٥٩٠٧٣٧٣٣

٩٥٣٣٣٦٠١/ خ

حراج �اغذ د$وار' 
هر رول ٣۵ هزار تومان 

با ضمانت 
اقساط ٣ و ۶ ماهه

دستغيب ٩ پالک ۶ واحد ٢
٠٩١٥٠٠٥٤٠٦٥

٩٥٣٣١٦١٣/ م٣٧٦٢٨٢٧٨

پخش �اغذ د$وار' 
از مترى ٢٠٠٠ تومان به باال با 

ارائه نصب ٣٧٣١٩٣٠٨
٠٩١٥٩١٧٩٤٩٧

٩٥٣٢٥٣٨٧/ ف

٩٥٣٣٣٩٢٥/ پ

نتيجه نها$� را از ما بخواهيد
نقدواقساط

     انواع کاغذ دیوارى    
    پارکت،کفپوش 

   زیبا با کيفيت قيمت عالی    
 ارسال کاال رایگان 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان
تخفيف نقدى ۵تا١٠%

٠٩١٥٤٤٠٣٠٩٥

٩٥١٤٥٢١٢/ پ

ا$ران پوشش
مر�ز تخصص� فروش و اجراء

کاغذ دیوارى ، بلکا 
MDF،نقاشی،کفپوش

مدرن ترین طرح ها، با بهترین  
کيفيت و مناسب ترین قيمت

ابوطالب ٢۵،پالک١٧٢
٠٩١٥٦٤٣٣٦٤٧

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

نقد ، اقساط
کاغذ دیوارى ایرانی و خارجی 
کفپوش، پرده، موکت، ارزان

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

٩٥٢٥٥٠٥٨/ ط

فقط متر' ١٠٠٠تومان 
کاغذدیوارى آلمانی تمام قيمت ها 

عمده، ارسال آلبوم رایگان 
٠٩١٥٠٠٦٧١١٣ -٣٢٧٢٢٨٠٩

٩٥٢٩٣٩٢٠/ پ

د$زا$ن
ارائه دهنده تمامی 

خدمات داخلی ساختمان
چيدمان

بازسازى کامل ساختمان
 MDF کناف، کابينت
کاغذدیوارى ، پارکت 

کفپوش تایل،کامپوزیت و...
٣٨٩٤١٤١٧ مختاریان 

٠٩١٥٤٧٤٧٠٦١

٩٥٣٠٧٥٠٨/ م

طراح و مجر' برتر 
�اغذد$وار' قابل شستشو
 پارکت، کفپوش، دیوارپوش
 و تایل سنگهاى تزئينی

 پرده هاى تزئينی
فلسطين ۴ جنب رستوران ایوب 

مدیریت خانم شریعت 
٠٩١٥٣٠٨٢٤٧٦

٣٧٦٧٠٨٤٠

٩٥٣٥١٠٢٩/ م

بورس انواع 
کاغذ دیوارى،کفپوش،پارکت و 

دیوارپوش و انواع سقف هاى کاذب 
٠٩٣٦٦٨٦٢٠٧٨-٣٦٠١٨٦٦٨

توجه 
 فروش استثنایی

 کاغذ دیوارى قابل شستشو 
فقط مترى ۶ هزارتومان 

 نصب رایگان
با ضمانت نصب 

٠٩١٥٦٧٩٠٧٣٧
٩٥٣٠١٩٠٠/ ف

٩٥٣٢٩٧٣٥/ پ

�اغذ د$وار'
حراج بزرگ ٣٨٠٠٠
کره اى ، رولی 
٣۶ماه ضمانت

٣٨٩٢٨٢٨٧
٠٩١٥٣٠٨٠١٠٨

٩٥٣١٧٤٩٠/ خ

�اغذ د$وار'
 کف پوش ،پنل،نقاشی،بلکا،عالیی

@kiyandecor
٠٩٣٨٨٠٤٧٧٠٢-٣٨٤٤٩١٨٣

تعمير، جوشNار'، آبNار'
انواع لوستر، آیينه و شمعدان و 

کنسول آب طال و نقره
مرویان     ٠٩١٥١٥٨٠٥٣٢

٩٥٣١٤١٨٢/ ق

پــــــرده

لوستر

�اغذ د$وار' ،�F پوش

٩٥٢٨٢٦٤٧/ م


