
١٧
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

٩٥٣١٣٩٨٣/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب
 ٣٧٦٢٦٠٣٨

٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

توس هيدرولي=
 مينی آسانسور ،نفر بر، کاالبر 

بيمه و دوسا ل ضمانت 
٣٦٥١١٢٧٥-٠٩١٥٥٠٦٢٤١٢

٩٥٣٤٤١٩٥/ م

٩٥٣٠٨٥١٢/ م

خدمات تخصص� آسانبر 
ساخت و تعمير انواع باالبرهاى کششی 
و هيدروليکی ٠٩١٥٧٠٦٤٧٤٣
٣٦٦٦١٦٦١-٠٩١٥٣١٠٤٧٤٣

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤

آسانسور 
سریع ترین 

مرکز رفع خرابی 
خدمات شبانه روزى  

 ٠٩١٥٣٢٠٠٦٢٦
٠٩١٥٠٠٣٠٦٢٦

٩٥٣١٨٩٢٥/ ف

٩٥٣٣١٢٤٧/ د

فارسيان 
(٦٠ سال سابقه)

مرکز تخصصی و عامليت 
پخش و فروش

انواع آیفون تصویرى
(درب بازکن)

تابا، تکنما، کوماکس کره
٣سال ضمانت تعویض بی قيد و شرط

تخفيف ویژه تا ١۵% 
فقط حضورى

خيابان خاکی، داخلخراسانی ۵
٣٢٢١٤٥٨٦  

٠٩١٥١١٣١١٣١ 

٩٥١٩٦٥٧٧/ ق

حق بامشتر� است
ثامن آ�فون

فروش و تعميرات فوق تخصصی 
در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

مجهز به کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧٠٩٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

شر3ت آرادتصو�ر
تعميرات تخصصی
آیفونهاى تصویرى

 در محل با ضمانت کتبی
باقيمتی مناسب

 ٠٩١٥١٥٨٩٩٣٢
٠٩٣٦٩٠٨٣٤٦٩

٩٥٣٤٤٢١٥/ پ

� آ�فون تصو�ر
 به قيمت کارخانه نقدواقساط

٩٥٣١٦٨٩٧/ د٣٢٢٤٤٠٠٠ 

٩٥٢٤٣١٤٦/ ف

گروه مهندس� ا�من صنعت 
 اعالم و اطفاء حریق  ، دوربين 

مداربسته، آنتن مرکزى، دزدگير
٠٩١٥٩٣١٢٨٣٧-٣٧١٣٣٥١٩

�ارزان، فور
اتصال� برق 

         تلفن ، آیفون  ، لوستر و ...   کاظمی
٩٥٣٥٨٣٣٢/ ل٠٩١٥٨١٨٦١٦٣

٩٥٣٥٣١١٦/ ف

�خرده 3ار� ، فور
برق،تلفن، آیفون،نصب

منوچهرى    ٠٩٣٩٠٢١١١٠٤
فالحتی       ٠٩١٥٢٠٢٤٠٠٩

٩٥٢٤٩٢٣١/ ف

برق
رفع اتصالی ، تک فاز 

سه فاز ، دوربين 
ایمانی     ٠٩١٥٠٠٢٨٢٩٥

خدمات برق حقيقت
سيم کشی ، آیفون دوربين 

نورپردازى  ٠٩١٥٣١٤٦٣٨٤ 
٩٥٣١٩٩١١/ ل٠٩١٥٥٠٧٥٧٨٠

٩٥٣٤١٥٣٧/ م

(�برق ساختمان(فور
لوستر،سيم کشی ،آیفون ،چکی 

و زیر بنایی،اتصالی، روشنائی هوشمند 
٠٩١٥٥٠١٩٢٩٥

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٣٥٠٧١٨/ ل

٩٥٣٥٧٨٠٦/ ط

اورژانس برق شما
 رفع  عيب  واتصالی،   آیفون تصویرى 

و لوستر   بدون   تعطيلی
 تو3ل�٠٩٣٨٩٣١٢١٣٤

برق و
 � نورپرداز

٠٩١٥٦٢٧٥٧٦٧
٩٥٣٣٨٤٨٩/ ف

برقKار
سيم کش ساختمان و مغازه

٩٥٣٥٦٨٥٨/ م٠٩١٥٠٨٠٨٨٤٧

٩٥٣٥٨٦١٩/ ط

 �ارزان و فور
رفع اتصالی برق 

تلفن آیفون لوستر خرده کارى 
٠٩١٥٠٥٤٠٠٧٦

خدمات برق 3يهان 
رفع عيب و اتصالی،خرده کارى

 و تعميرات،دوربين و شبکه
٩٥٢٤٩٤٨٦/ پ٠٩٣٣٠٢٢٠٤٥١

خدمات نا سيو نال 
خطوط برق، تلفن،آیفون، لوله کشی

٠٩١٥١٨٢٥٣٨٢ کولر گازى 
٩٥٢٢٧٣٤٣/ م ٠٩١٥٨١٩١١٣٦

٩٥٣٥٦٩٢٢/ م

خدمات برق شهاب 
سرتاسر مشهد 
 بدون تعطيلی 

٠٩١٥١٠٨٠٣٣٩

٩٥١٨١٥٢٤/ ق

 بابابرق�
 رفع اتصالی،برق،تلفن

نصب لوستر وسنسور بدون تعطيلی
٠٩٣٠١٠٩٠٦٤٨

٩٥٣٣٥٠٣١/ ف

3ر3ره برق� 
ج= پار3ينگ�

قيمت استثنایی ٠٩١٥٣٠٢٤٥٩٩
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

3يان ُدر 
( عضو رسمی اتحادیه ) 

مجرى دربهاى اتوماتيک
 داراى اکيپ فنی ٢۴ ساعته 

١٨ ماه گارانتی تعویض 
مطهرى جنوبی .حدفاصل ١١و ١٣  
حميد رضا خوشدل 
دفتر٣٧٢٣١٩٩٠ (٣خط)

فروش ٠٩١٥٥٥٨١٩٩٠ 
٩٥١٨٧٠٢٩/ ب

داالن ُدر
عضورسمی اتحادیه

فروش و تعمير انواع 
دربهاى برقی و دوربين 

مداربسته
قيمت آخر را از ما بخواهيد 
بلوار پيروزى بين هاشميه 

وهنرستان

٠٩١٥٣٠٧٣٤٩٤
٨-٣٨٨٣٤١٩٧

٩٥٢٤٤٧٤٠/ ق

پو�ان ُدر
درب هاى اتومات، شيشه اى 

روالپ جک پارکينگی ،با اقساط ۶ماهه
٠٩١٥٣٠٧٧٤٨١-٣٨٨٢٤٩٦٦

٩٥٣٤٠٨٨٥/ پ

٩٥٣٣٦٠٣١/ ف

اتوماتي= ُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 
برقی، جک، راه بند، شيشه سکوریت

٠٩٣٠٥٠٢٧١٨٨

سازنده و نصب
انواع درب هاى اتوماتيک 

جک پارکينگی، کرکره برقی
٠٩٣٣٩٨٦٠٤٢٩ 

٩٥٣٣٨٨٦٨/ ط

٩٥١٨٢٤٦٧/ ق

ا�گورن 
انواع درب هاى اتوماتيک 

(پارکينگی، کرکره اى، شيشه اى، 
راه بند) پرده هوا- سایبان برقی 

فروش ویژه (همکار- مصرف کننده)
فروش اقساطی ویژه کارمندان 
نصب، اجرا، تعميرات تخصصی

٠٩١٥٥٠٣٦٤٧٨-٣٦٠٦٢٤١٤

تعميرات
درب اتومات

 

٩٥٢٣٩٦٣٨/ م٠٩١٥٨٠٥٤٩٠٠ 

تعميرات 

٠٩١٥٠٨٥٢٧٢٩ 
٩٥١٨٢٧٢٤/ م

جک بازویی
کرکره

مينائی

٩٥١٨٢٤٥٦/ ق

ا�گورن 
انواع درب هاى اتوماتيک (پارکينگی، 

کرکره اى، شيشه اى، راه بند)
پرده هوا- سایبان برقی 

فروش ویژه (همکار- مصرف کننده)
فروش اقساطی ویژه کارمندان 
نصب، اجرا، تعميرات تخصصی

٠٩١٥٥٠٣٦٤٧٨-٣٦٠٦٢٤١٤

المان صنعت پارت
 درب هاى 
  اتوماتيک 

پارکينگی و کرکره اى 
گارانتی طالیی

  با خدمات ٢۴ ساعته 
www.elemandoor.com

 ٣٦٠٩٩٦٩٩
 ٠٩١٥٣٣٨٨٧٧٣

٩٥٢٨١٩٦٤/ ل

گوهر ُدر 
 ساخت و راه اندازى رول آپ 

برقی با تيغه AKOK اراک 
تحویل کمتر از ٢۴ ساعت 
هدف ما رضایت شماست 
٠٩١٥٥٠٧٨٥٩٠

٩٥٢٨٢١٤٦/ آ٣٢٤٢٩١٧٨ 

٩٥٣٣٥٠٢٨/ ف

 tد3ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

تعميرات
 فوق تخصص�

اسپاد ُدر
فروش انواع درب هاى اتوماتيک
ریموت، قفل برقی،کمترین زمان

 ٠٩١٥١٠١٥٤٥١-٣٦٦٣٣٠٠٩
٩٥٣٥٨٩٣١/ م

٩٥٢٣٢٣١٦/ پ

A٨%تخفي  
تعميرات تخصصی وفروش

مرواریدُدر
٠٩١٥٧٠٠٥٨٤٠

آشيان در 
 دربهاى اتوماتيک،شيشه اى، کرکره 
اى برقی، جک، سکوریت، دوجداره   

٩٥٢٩٦٢١٩/ ف٠٩١٥٤٠٠١٧٠٣

٩٥٣٤٢٣٨٣/ پ

ثامن ُدر
فروش ونصب انواع 
دربهاى کرکره برقی 
پارکينگی- راهبند
درکمتراز٢۴ساعت

 با٣سال خدمات 
پس ازفروش

 ٠٩١٥٥٠٠٤٢١٦
٣٧٥٧١٥٣٠

ز�با ُدر
با  تخفيA و�ژه

% ؟
فروش ویژه زمستانه

شيشه اى، کرکره اى 
پارکينگی ، راهبند 

شماره ثبت شرکتی ٢٩۵٣٩
(عضو رسمی اتحادیه)

با بيش ازیک دهه فعاليت

 ٣٦٠٥٠٠٠٨
٠٩١٥١١٠٥٩٤٣

٩٥٣٢٢٥٨٠/ ف

تبر�زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

اتومات ُدر 
در  اتوماتيک  دربهاى  تعمير  و  نصب 
اسرع وقت شيشه اى کرکره اى جک 

٠٩١٥٩٢٠١٣٢٤راه بند
٩٥٣٢١٨٤٩/ ف

٩٥٢٥٩٠٤٩/ پ

امين ُدر 
فروش نوروزى

کرکره اى (آلومينيومی،فوم دار) 
شيشه اى اتوماتيک

 پارکينگی،ریلی، راه بند
ساخت ایتاليا

بلوار پيروزى ٣٨٨٤٢٢٠١
بلوار معلم ٣٨٨٤٢٢٠٢ 
٠٩١٥٩٢٢٩٥٨٥ 

ا�من ُدر
اجرا و نصب کرکره برقی و سنتی  

جک ، حفاظ آکاردئونی 
٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١-٣٧٦٣٥١٩٢

٩٥٢٧٠٨٢٩/ ل

ا�گورن 
انواع دوربين هاى مداربسته

(AHD- IP -آنالوگ) 
نسل جدید دوربين هاى سيمکارتی

 ردیاب (خودرو - شخصی)
تصویرى  آیفون  اماکن-  دزدگير   
گيت هاى ضد سرقت فروشگاهی 
فروش ویژه (همکار، مصرف کننده)

نصب، اجرا، تعميرات تخصصی 
٠٩١٥٤٧٦٨٠٠٤-٣٦٠٤٨٤٤٨

٩٥١٨٢٤١٨/ ق

   تمام اقساط 
دوربين مدار بسته
قيمت تهران

انتقال تصویر رایگان
بازدید و مشاوره رایگان

 ٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ دزدگير اماکن
٩٥٢٦٠١٨١/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤

ا�گورن 
انواع دوربين هاى مداربسته

(AHD- IP -آنالوگ) 
نسل جدید دوربين هاى سيمکارتی 

ردیاب (خودرو - شخصی)
 دزدگير اماکن- آیفون تصویرى 

گيت هاى ضد سرقت فروشگاهی 
فروش ویژه (همکار، مصرف کننده) 

نصب، اجرا، تعميرات تخصصی 
٠٩١٥٤٧٦٨٠٠٤-٣٦٠٤٨٤٤٨

٩٥١٨٢٤١٨/ ق

٩٥٢٤٧٣٩٢/ پ

tدزدگيرپوشا
ایمن موج سماء-مشاوره،تگ رایگان

٣-٣٧٥٧١٥٣٠
٠٩١٥١٥٢١٤٠٠

امنيت را با ما تجربه 3نيد
دوربين ،دزدگير

 سيستم هاى امنيتی
٠٩١٥٩١٥٠١١٣ صنعتکار

٩٥٣٢٧٠١٦/ ف

فروش و خدمات
 دوربين مداربسته و دزدگير 

انتقال تصویر
٩٥٣٥٥٨٣١/ ق٠٩١٥٠٠١١٠٠٧

د�ده بان
فروش و نصب سيستم هاى حفاظتی
 دوربين هاى مداربسته- اعالن حریق
٠٩١٥١١٣٤٣٠٣-٣٦٠٩٢٨٤٠

٩٥٣٥٧٦٨٠/ م

پيشنهاد و�ژه!
پک دوربين١٠٨٠ HD  و دزدگير

شرایط پرداخت استثنایی
شرکت نيان کنترل ٣٦٢٣٨٠٩٠

٩٥٣٠٩٧٧٧/ ف

٩٥٣٠٦٤١٨/ ف

شر3ت روبات 
با  درخشان  سابقه  سال   ٢٠

بيش از ٣ هزار پروژه موفق در نصب 
سيستمهاى  جزئی  و  کلی  فروش  و 
جدید  هاى  دوربين  حفاظتی- 
پيشرفته،  دزدگيرهاى  مداربسته، 
اعالن و اطفاء حریق، راهبند، جک هاى

 هيدروليک و تلفن هاى سانترال 
٣٢٢٢٤٢٤٢-٠٩١٥٢١٥٧٢٤٢

٠٩١٥١٢٠٠٧٤٧

٩٥٢١٤٨٠٧/ م

سود 3م، قيمت منصفانه 
فروش دوربين ودزدگيرایمن ٣۶

ماه گارانتی تعویض بازدید تست رایگان 
٠٩١٥٦٩٧٦٠٠٥- ٣٧٦٥٦٩٩٥

tدزدگيرپوشا
NTS ثامن 

توليد کننده و تامين کننده
تک وگيت فروشگاهی

ده هاسال سابقه،وگارانتی معتبر
کارشناسی وتک رایگان

٩٥٣٣٩٢١٠/ پ

١-٣٧٥٣٣٤٢٠
٠٩١٥١١٠٤٦٤٢ 

شر3ت مهندس� 
سحر 

١٠ سال سابقه در نصب، فروش 
و مشاوره سيستم هاى حفاظتی 
مدیریتی دوربين مداربسته 

با بيش از ١٠٠٠ پروژه 
٠٩١٥٩١١٠٣٧٧

٩٥٢٨٦٤٤٦/ ف ٣٢٢٥٧٦٥٦

پارس سيستم 
فروش ویژه نوروزى
 دوربين مداربسته 

دزدگير
 سانترال و شبکه

 ٣٨٧٠٤٨٨٨
٠٩١٥١٠٥٨٠٥٤

٩٥٣٥٨٣٤٨/ ف

٩٥١٩٩٣٩٢/ پ

فروش،نصب و تعميرات
انواع دوربين و دزدگير  زیر قيمت
اقساط  ٠٩١٥٨٠٢٧٨٦٨

٠٩٣٥١٣٤٣٥٣٢

دوربين مداربسته 
تمام اقساط

٠٩١٢٠٣٥٦٠١٢ قيمت استثنایی
٩٥٢٦٠١٨٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٠٣٤ 

٩٥٣٠٠١٠٨/ ف

شر3ت پيشگامان
نصب دوربين 

مداربسته،دزدگير 
قيمت استثنایی 

بازدید و مشاوره رایگان 
نقدو اقساط

٠٩١٥١٥٨٣٦٢٦ 
      ٣٢٢١٦٥٥٣     

٩٥٣٤٠٨١٥/ پ

امين 
فروش ویژه نوروزى 
طراحی ، فروش ، اجرا
دوربين مداربسته

دزدگير
گيت فروشگاهی 

 ٠٩١٥٦٢٠٠٤٤٣
٣٦٠٤٦٤٠٣

سيدرضی١٩

تعميرات تخصص�
دوربين، دزدگير، درب اتومات، ریموت 
٠٩١٥٣٠٦٣٥٦٣-٣٨٤٣٦٥٣٤

٩٥٣٥٥٢٩١/ م

٩٥٣٢٨١٩١/ ف

مر3ز پخش دوربين  مداربسته
فروش، نصب پشتيبانی، تعميرات  

٠٩١٥٤٥١٤١٣٤
٢-٣٦٠١٤١٧١

٩٥٣١٦٣٥٥/ ف

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

 �خرده 3ار
گازرسانی، انواع نرده

ارزان     فورى  
٩٥٣٣٤٤٥٧/ ف٠٩١٥٤٧٤١٦٠٤

تKنو گاز شرق 
طراحی و اجراى لوله 

کشی گاز تجارى و مسکونی با 
اخذ تائيدیه از سازمان نظام 
مهندسی اجراى خرده کارى، 

اجراى نرده پروفيلی و لوله اى 
در همه طرح ها 

نژاد هاشمی ٠٩١٥٣٢١٢٣٤٨
٩٥٣٠٠٤٦٧/ ف

�خرده 3ار
گاز رسانی ،صنعتی، مسکونی

٠٩١٥٠٤٠٨٥٤٢
٩٥٣١٥٢٧٥/ ف

�فقط خرده 3ار
گاز-آب-نرده-جابجایی کنتور

 با قيمت مناسب
سام   ٠٩٣٧٩٠١١٠١٥

٩٥٣٤٤٧٧٩/ ق

٩٥١٩٥٥٤٣/ ق

گازرسان� 
تفکيک کنتور گاز 

تعميرات نرده- نقد و اقساط 
سميعی    ٠٩١٥٣٠٨٨١٥٥

     تخفيA و�ژه
جابجایی لوله گاز و کنتور 

( لوله کشی آب و نصب شيرآالت) 
٩٥٣٥٣١٢٨/ ف٠٩٣٥٩٦٠٥٥٤٥

٩٥٣٥٥٨٠٦/ ق

خرده 3ار� گاز
جابجا�� 3نتور

خرده کارى آب- نصب شيرآالت
٠٩٣٥٤٨٦٦٥٤٤

گازرسان� آزموده 
نرده  تسویه  بعد  تایيد  اول 

فرفورژه، ساده ٠٩١٥٣١٨٥١٧٣
٩٥٣١١٢٢٠/ ف٠٩٣٨٨٤٠٣٣٤٩

گازرسان�
نرده لوله اى تعميرات

 تفکيک کنتور در کمترین زمان
٣٧٦٣٢٨٨٣-٠٩١٥٨١٢٦١٣٥

٩٥٣١٨٧٧٢/ م

٩٥٣٥٦٩١٨/ م

فقط تعميرات
فورى - جابجایی لوله گاز 

٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

گازرسان�
(تجار� ، مسKون�) 
خرده کارى ، تفکيک کنتور

٩٥٢٦٠٠١٠/ ل٠٩٣٦٠٧٧٤٠٩٨

٩٥٠٣٥٢٠٢/ ف

خرده 3ار� گاز 
با اطمينان خاطر بدون خرابی با ٣٠ 
سال تجربه ، ارزان، استاد حسين

٣٨٦٧٠٦٠٨ -٠٩١٥١١١٧١٦٦
٩٥٣٠٩٧٧٥/ ف

٩٥٣٠٩٨٨٤/ ف

فن� مهندس� هوراد

٠٩١٥١٠١٠٣٧٤
فقط خرده کارى

گازرسان�  
اول تائيد بعد تسویه

نرده و تعميرات ، نقد و اقساط 
٩٥٣١٤٧٤٢/ م ٠٩١٥٣٠٥٩٨٩٦

مقن�
الیه روبی وصل اگو

٩٥٢٥٠٤٤٠/ پ٠٩١٥٦٤٨٤٨٢٠

لوله باز3ن� و رفع نم

گازرسان�

دزدگير و دوربين
مدار بسته

برق ساختمان

درها� اتوماتي=

اعالم و اطفاء حر�ق
تهو�ه مطبوع

آ�فــون

٩٥٢٤٩٢٠١/ ق

٩٥٣٣٦٧٢٥/ ب

٩٥٣٢٠١٧٢/ پ


