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چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

$خچال
شارژ گاز فقط

٧٠٠٠٠ تومان 
تعمير تخصصی 

انواع یخچال فریزر در محل 
با ضمانت کتبی

تعویض نوار دور درب 
در تمام نقاط شهر 

 ٣٦٥٨١٩٠٠
 ٣٨٢٢١٤٢٧

اکيپ سيار٠٩١٥٣١٧٠١٧٩
٩٥٣١٨٥٤٣/ ل

٩٥٣٥٥٣٢٣/ م

 تعميرات
�خانگ�،صنعت

 سردخانه
یخچال
فریزر
انواع سایدویخچال هاى
بدون برفک فورى درمحل

 نشت یابی و شارژ گاز
٧۵هزار تومان

 (باضمانت نامه بدون قيد وشرط )
آدرس دفتر:خيابان  بهار

 روبه روبيمارستان سينا 
((  تمام نقاط شهر))

 مدیریت: مهندس مرادى
٠٩١٥٣١٤٨٠٦٠-٣٣٨١٥٨١٩

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

$خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

٩٥٣٣٨٣٩٢/ ف

فور'     فور' 
شارژ گاز و تعویض موتور 
یخچال فریزرهاى صنعتی 

و خانگی در محل با گارانتی 
کتبی بازدید رایگان بدون 

تعطيلی در سراسر شهر 
٣٧٢٤٤١٣٩

٠٩٣٦٩٩٢٦٠٧٠

٩٥٣٢١٩٤٦/ ل

    تعمير
�  تخصص

انواع یخچال و فریزر
عيب یابی و شارژ گاز

تعویض نوار دور درب در محل
در كمترین زمان و حداقل هزینه

با ضمانت - بدون تعطيلی
اکيپ سيار - جهان سرما
٣٦٠٧٠٠١٧

٠٩١٥٩٠٣١٤٠٠

٩٥١٤١٢٢٣/ پ

فروش دستگاه تصفيه آب
تعميرات تنظيمات تامين قطعات

آب سرد، جوش
٣٦٠١٣٢٣٣-٠٩١٥٩٧٥٥٤٦٤

تصفيه آب
آب سردکن، انواع فيلتر

 (نقد-اقساط) با گارانتی تعویض
٣٦٠٥٥٣٥٤-٠٩١٥١١٥٣٧٥٤

٩٥٢٣٩٨٨٢/ ف

 �دستگاهها' تصفيه آب معصوم
فيلتر یخچال ساید و دستگاه آب 

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

خر$دار عادالنه
 � لوازم منزل عل
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

٩٥٣٣٩٢٣٥/ ط

٩٥٣٥٤١٧٤/ پ

 سمسار'  
سرور'

خریدارکليه لوازم منزل
ضایعات آهن، برنج، مس، آلومينيوم
شيرآالت دروپنجره، پکيج وشوفاژ
خرده ریزانبارى ،باالترین قيمت فورى

٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠

٩٥٣٢٠٠٤٠/ پ

خر$دار لوازم منزل 
٣٦٠١٧٧٢٧

سيدرضی

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر$د لوازم 
منزل،ضا$عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

خر$دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٩٢/ پ

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

نقد فور'
خریدار 

کليه لوازم منزل
 ٣٧٢٥٨٤٣٧

٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩
مهدى

٩٥٣١٩٩٩٣/ ف

لوازم
منزل خر$دار$م

تضمينی  
نقد، سریع ، عادالنه

پيروزى - امامت
٣٨٨٤٤٢٢٩
قاسم آباد - ميثاق

٣٥٢١١٧١٧
احمدآباد-عدل خمينی

٣٨٥٢٧٨٠٠
سایر نقاط شهر و گلبهار
٠٩١٥٨١٧٢٠٢٧

 سمسار' سيارفور'
 خرید کليه لوازم منزل 

و خرده ریز انبارى کابينت
 و ضایعات آهن شوفاژخانه 
رادیاتور و شيرآالت پکيج 

به باالترین قيمت خریداریم
٠٩١٥٢٥٠٠٨٦٦ 

٠٩٣٠٠٦١٠٦٣٠
٩٥٣٥٤٨٠٥/ ق

خر$د لوازم منزل 
ضایعات آهن، آلومينيوم

 خرده ریز انبارى 
٩٥٣٥٧٨٠٥/ پ٠٩٠١٧٠٧٣٠٨٨

خر$دار لوازم منزل و مبل

٣٨٦٧٣٣٨٦
عيدگاهيان ٠٩١٥٥١٢١٢٨٥

٩٥٣٥٥٨١٤/ ل

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر$دلوازم منزل  
٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
غالمی٣٧٢٥٧٩٧٩

خر$د عادالنه لوازم 
منزل و ادار' عرفان   

٣٧٦٠٥٤١٨
٩٥٢٢١٩٧١/ م٠٩١٥٥١٧١٧٥٤

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

نقد       فور'

(خر$دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

خر$د
فور'
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
LCD ، مبل ، ساید
فرش ادارى و غيره
٣٨٨٢٤٢٤٥

٠٩١٥٥١٣٦٥٣٧
      بدون تعطيلی

٩٥٠٦٩٦٨٨/ ل

٩٥٢٤٦٤٠٩/ پ

خر$دار لوازم منزل
 و ضا$عات انبار'
یخچال ،لباسشویی ، اجاق گاز  

آبگرمکن ، فرش ، درب و پنجره 
پکيج ، شوفاژ ، آهن آالت مس 
،برنج ،آلومينيوم و خرده ریزه
 به قيمت باال،بدون تعطيلی

عاشورى ٠٩١٥٥١٦٦٩٣٤ 
٠٩١٥١٠٩٤٠٤٤

٩٥٣٠٥٤٢٦/ ل

فرش
LEDمبلمان

خورده و ریز و لوکس

 ادارى و غيره 

 %٣٠
باالتر. تضمينی . عادالنه

 ٠٩١٥٩٠٥٣٠٧٥ 
٣٨٥٤٠٩٠٢
٣٥٢٣٦٨٥١

٩٥١٢١٨٣٤/ ط

خر$د
 فور'

باالتر ازهمه جا  
کليه لوازم منزل و 

ادارى شما
(نو و کارکرده ) 
فرش ، مبل و ...

 ٠٩١٥٣١٩١٤١٦
 ٠٩٣٥٩٣٠٩١٤٦

٣٢٧٠١٧٥٦

خر$دار �ليه 
 لوازم منزل

بدون  تعطيلی

٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

٩٥٣٠٥٦٩٥/ پ

٩٥٢٦٤٥١٥/ ق

لوازم منزل و
ضا$عات

آبگرمكن،كابينت در و پنجره یخچال 
ضایعات ساختمانی خرده ریز انبارى 
آهن شوفاژرادیاتور اوراقی ماشين 

مس برنج شير آالت و غيره 
با قيمت باال خریداریم-براتی

٠٩١٥٧٩٧٧٠٨٣
٠٩٣٥٤٣٨٨٨٣٤

لوازم منزل
هرچه باشد
 خریداریم

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٤٦٨٩٨
تلگرام ٠٩٣٩٩٧٨٠٢٢٠

٩٥٣٣٨٤٤٧/ پ

خر$دار عادالنه
لوازم منزل مهدى

٣٧٢٥٥٦٣٥ 
٩٥٢٣٠٠٥٦/ پ٠٩٣٥٠٨٣٥٩٠١

 صد
درصد
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
نقدى - فورى
بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر
٣٨٨٢٤٢٤٥
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

٩٥٣٥٦٢٧٥/ د

منصفانه
تخت وتش@

 بهترین 
خریدارلوازم
ادارى ومنزل

انواع فرش دستی 
وماشينی

کليه ادوات چوبی 
وغيره

٣٨٥٣٣٧٤٧
 ٠٩١٥٥١٩٤٠٩٣

 هر

 � قيمت
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

٩٥٢٩٠٠٣٢/ پ

نقد و فور'
خریدار لوازم منزل و ادارى

٠٩١٥٣٠٨٩٦٨٦
اکرامی٣٧٢٧٣٠١٦

خر$د ضا$عات
و لوازم  بيرجند'
آهن آلومينيوم ، مس  
شيرآالت،شوفاژ،موتور
خانه،خرده ریز انبارى

به قيمت باال
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

LED
مبلمان
ساید

خریدار
 کليه لوازم

 منزل و ادارى 
لوکس باالتر

 از همه جا
 رجبی بدون تعطيلی

٣٧٦٥١٦٣٤
٠٩١٥٣١٥١٥٠٧
٠٩١٥٢٣٢٣٢٠٠

٩٥٢٩٦٤٨٥/ خ

نقد و فور'
کليه لوازم منزل شما را 

خریداریم
٩٥٣٤٢١٤٢/ ف٠٩٠٣٣٦٨٨٠٢٨

٩٥٣٠٦٣٦٢/ ط

خر$د ضا$عات 
 �خراسان

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

فور'
لوازم منزل وادارى شمارا

 نقدا خریداریم
٠٩١٥٥٧٤٥٥٠٣- ٣٧٦٤٦٠٢٨

٩٥٣٥١٧١٣/ ط

ضا$عات حيدر'
خرید کليه لوازم منزل ضایعات 

آهن، برنج، مس، آلومينيوم 
شيرآالت در و پنجره ،پکيج

 شوفاژ ،خرده ریزه انبارى و... 
باالترین قيمت فورى 

٠٩١٥٢٠٣٦٠٤١
٩٥٣٥٨٩٦٢/ پ٠٩٣٧٣٧٠٤٥٤٣

خر$د عادالنه �ليه 
لوازم منزل سهراب   

٠٩١٥٤٣٥٤٢٥٥
٩٥٣٥٨٣٧٣/ ق٠٥١٣٧٢٤٥٦٧٧ 

٩٥٢٩٩٥٧٠/ پ

سمسار'
خرید لوازم منزل و ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز، انبارى

موتورخانه،شوفاژ،رادیاتور،پکيج
آبگرمکن، شيرآالت، دروپنجره

آهن آلومينيوم، مس چدن
بدون تعطيلی

 ٠٩٣٩٣٢١٨٥٧٢
٠٩١٥٤٨١٣٠٢٣

سمسار' حيدر'
خرید کليه لوازم منزل، یخچال

کولر،لباسشویی،فرش،اجاق گاز
آبگرمکن،پکيج،رادیاتور،موتور
خانه،آهن آالت،شيرآالت ،مس
آلومينيوم،عادالنه خریداریم 

خرده ریزانبارى -بدون تعطيلی
٠٩١٥٧٧٧٢٨٤٢
٩٥٣٥٧٦٨٣/ پ٠٩٠١٣٥١٠٣٩٣

  خر$د
   نقد' 

لوازم منزل
مبلمان

 سرویس چوب 
ال اى دى

 لباسشویی، گاز 
و ... 

٣٥٢١٥١٩٦
٣٨٥٣٣٩٦٢
٠٩١٥٣١٠٦٣٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٣/ ق

٩٥٣١٤٧٢٧/ ق

 سمسار' 
�سيار$عقوب

باالترین خریدارلوازم منزل
ضایعات آهنی وآلومينيومی،شيرآالت 
شوفاژ،خرده ریزانبارى فورى

٠٩٣٠٣١٦٨٧١٩ 
٠٩٣٧٥٩٧٧٠٢٠

خر$دار لوازم منزل
  و ادار' ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

خر$دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

٩٥٣١٧٢١٠/ پ

خر$د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

خر$دار 
LED سا$د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

خر$د منصفانه
 لوازم منزل 

حاج قاسم         ٣٢٧٦٦٢٩٦
٠٩١٥٥١٣٥١٠٢

٩٥٣٥٥٠٤٨/ ق

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر$دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧

لوازم و اثاثـــه

خر$د و فروش لوازم

تصفيه آب و هوا


