
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣
٢٨

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

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

نظافت� آسا�ش
شماره ثبت ۵۴٨٢٠ 

اعزام کارگر، مبل، موکت و غيره
٠٩٣٨٩٠٦٨١٧٢

٩٥٣٥٨٨١٨/ ف

 tگلپا
دیوارشویی، مبل، قالی، موکت 

نظافت کلی با دستگاه  

٣٧٢٥١٥٧٦
٠٩١٥٩٢١٩٥٧٠

٩٥٣٣٨٩١٠/ قرضازاده

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 

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

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

نظافت�
3ل� 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

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

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

٩٥٣٤٨٨٩٢/ د

مشهد
 دیوارشویی،موکت،قالی

 مبلمان،نظافت کلی 
 ٠٩١٥٥١٨٣٥٨٦

٣٧٦٨٧٤٠٧

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ 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 

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

٩٥٣٤٦١٨٠/ م٠٩٣٠٤٠٥٧٤٩٥

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

مبل
شوئ� 
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

٩٥٣٤٤٦٠٣/ ف

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

حتی روزهاى تعطيل
 ٣٨٩١٥٤٥٣

٠٩١٥٤٤٨٢٨٨٩
نيروى خدماتی خانم نيازمندیم

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

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� حجت 
اعزام کارگر باتجربه خانم روزمزد 

نظافتی منازل، پله 
٣٦٠٤١٧٦٣-٣٢٧١٣٥٠١

٩٥٣٥٥٠٨٨/ ف

٩٥٣١٧٠٧٤/ پ

نظافت� ،خشKشو��

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

٣٨٤٤٣٥٦٤
 ٣٨٧٩٦٦٢٥ 

٣٣٨١٧٠٥٦

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليدپرده  زبرا 
� شيد و عمود� تصو�ر

١٧-٣٧١٣٢٨١٦

تزئينات تعاون 
«الهيه»

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

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥٣٣٧٥٣٥/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

٩٥٣٠٥٨٢٤/ ل

پرده افق
�پرده عمود� قيمت توليد

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

سراب
(مبتKر 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

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

٩٥٣٣٦٢١٤/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

 �3اغذ د�وار
بلکا - رنگ -تحویل فورى
٠٩١٥٩٠٧٣٧٣٣

٩٥٣٣٣٦٠١/ خ

 �پخش 3اغذ د�وار
از مترى ٢٠٠٠ تومان به باال با 

ارائه نصب ٣٧٣١٩٣٠٨
٠٩١٥٩١٧٩٤٩٧

٩٥٣٢٥٣٨٧/ ف

٩٥٣٥٥٢٢٧/ ف

نما�ندگ� پخش 
 �3اغذ د�وار

فروش به قيمت عمده به 
مدت محدود

  از مترى ۶٠٠٠ تومان به باال
 فروش و خدمات انواع 

پرده هاى ایرانی و خارجی
٠٩١٥٠٧٠٧١٨٣

٣٧٦٦٢٨١١

 �حراج 3اغذ د�وار
هر رول ٣۵ هزار تومان 

با ضمانت 
اقساط ٣ و ۶ ماهه

دستغيب ٩ پالک ۶ واحد ٢
٠٩١٥٠٠٥٤٠٦٥

٩٥٣٣١٦١٣/ م٣٧٦٢٨٢٧٨

٩٥٣١٧٧٢١/ د

�3اغذ د�وار
نصب و تضمين قيمت 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان 
٠٩١٥٣٦٧٦٠٧٦

3امال متفاوت 
نقد و اقساط

شرایط ویژه نقدى 
ارسال کاال رایگان

 بازدید و ارسال آلبوم رایگان 
کاغذ دیوارى، پارکت ،کف پوش
 با ضمانت نصب و تعهد قيمت
٠٩١٥٤٤٠٥٩٥٨

٩٥١٣٥٦٦٨/ پ

�3اغذ د�وار
 کف پوش ،پنل،نقاشی،بلکا،عالیی

@kiyandecor
٠٩٣٨٨٠٤٧٧٠٢-٣٨٤٤٩١٨٣

٩٥٢٤٧٩١٠/ خ

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

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

 �3اغذد�وار
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٠٢٩٩٩٥٥١

٩٥٣٠٩٨١٢/ مصدیق

٩٥٣٢٩٧٣٥/ پ

�3اغذ د�وار
حراج بزرگ ٣٨٠٠٠
کره اى ، رولی 
٣۶ماه ضمانت

٣٨٩٢٨٢٨٧
٠٩١٥٣٠٨٠١٠٨

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

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

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

٩٥١٩٨٩٥٤/ ط

عرضه مستقيم و بدون واسطه

اقساط١٢ماهه
انواع کاغذدیوارى خارجی و ایرانی 

جدیدترین و زیباترین مدل هاى 
روزدنيا ١٠٠

قابل شستشوباقيمت عالی 
با اقساط ٣تا١٢ماهه

٣٢٢٨١١٢٩ميرجليلی
٩٥١٩٨٩٥٤/ ط٠٩١٥٣٠٤٥٩٣٤

توجه 
 فروش استثنایی

 کاغذ دیوارى قابل شستشو 
فقط مترى ۶ هزارتومان 

 نصب رایگان
با ضمانت نصب 

٠٩١٥٦٧٩٠٧٣٧
٩٥٣٠١٩٠٠/ ف

3ليه تعميرات مبلمان
در منزل با کمترین هزینه

بوستانی ٠٩٣٧٤٣٠٨٣٦١  
٩٥٢٦٧١٢١/ خ

هرگونه تعميرات مبلمان شامل
آميزى  ورنگ  مبلمان  رویه  تعویض  
و  حمل  و  بازدید  شود  می  پذیرفته 

٠٩٠٣٢٨٩٤١٦٧نقل رایگان 
٩٥٣٤٥٧٨١/ ف

تعميرات مبل 
سليمان�

تعمير انواع مبل راحتی و استيل 
با بهترین کيفيت و ضمانت حمل 

و نقل بازدید رایگان 
 ٠٩١٥٣٠٥٨٦٩٥

٣٨٤٣٩٩٣٦
٩٥٣٥٧٩٧٥/ ف

٩٥٣٠٩٠٦١/ م

3اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

٩٥٣٠٥٩٢٠/ ف

مبل ارم تهران 
 �     شعبه مر3ز

مرکز پخش و فروش و
 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از نيم 
قرن تجربه در امر طراحی زیر نظر 

اساتيد تهرانی با استفاده از ابرهاى 
فشرده و دانلوپ با ١٠ سال ضمانت 

تخفيف ویژه براى کارمندان و 
بازنشستگان بازدید و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩ - ٣٧٣٤١٥٢٧
اسالمی ٠٩٣٨٢٠٦٦٥٢٥

تعميرات مبل 
 �ارزان و فور
 حمل و نقل رایگان

٩٥٣٣٢١١٤/ ق٠٩٣٨٣٩٧٣١٣١

٩٥١٨٧٧٩٧/ ق

3اورمبل 
تحویل ٢۴ ساعته

٠٩١٥٣١٧٤٥٧٤ مدیریت تقوایی
٠٩١٥١٢٢٧٩٨٥

3اور مبل دقت 
تلقی و پارچه اى، تحویل ٢۴ ساعته

٣٦٥١٤٢٩٠-٠٩١٥٦٠٠٤١٣٩
٠٩٣٦٠٦٦٧٤٩٦

٩٥٣٥٦٧٥٢/ م

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

مبل ماندگار 
 تعمير و تعویض پارچه ى انواع 

مبلها،صندلی باضمانت نامه کتبی 
 ٠٩١٥٥٢٣٧٣٩٨حمل رایگان

٩٥١٨٤٤٦١/ ق

٩٥١٨٥٠٤٠/ ق

تعميرات مبل 

پاندا
مرکزتخصصی تعمير انواع مبلمان 

خانگی-ادارى-هتلها 
نجارى، رنگ و تعویض رویه 

کليه تعميرات جزئی در محل 
انجام می شود. 

بازدید رایگان در اسرع وقت
٠٩١٥٩٠٥٤٤٩٧

تعميرات مبل 
رو�ال

تعمير و تعویض رویه و رنگ 
انواع مبلمان ایرانی و خارجی

 با دوخت ترک و ابرهاى فشرده 
خانگی- ادارى- هتل ها 
تعميرات جزئی در محل 
 ٠٩١٥٨٠٩٠٦٥٤

٩٥٣٤٧٦١١/ ف٣٦٠٧٣٨٢٣

٩٥٣٢٦٤١٣/ ق

مبل برتر
تعميرتعویض رویه مبلمان صندلی 

ادارى هتلها باضمانت نامه کتبی بازدید
٠٩١٥٩٠١٤٢٦٠حمل رایگان

رنگ آميز� و تعو�ض رو�ه مبلمان 
 و سرویس خواب، درب هاى ساختمانی 

 ٠٩١٥٧٠٣١٧٨١کيفيت هنر ماست
٩٥٢٩١٣٨١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٢٠

مشهد3اور طلقی و پارچه اى
۵سال ضمانت -با ١۵سال 
سابقه ٠٩٣٨٠٩٠٤٤٧٩

٣٨٩١٢٤٥٤-٠٩١٥٣٢٢٩٩٧١
٩٥٣٥٢٩٥٩/ ف

٩٥١٩٩٥١٣/ ط

تنها شعبه مرکزى تعميرفوق تخصصی
(عضو  خارجی  و  ایرانی  مبلمان  انواع 
درجه یک اتحادیه) فاقد شعبه دیگر، 
از ۵٧ سال تجربه دوخت ترک،  بيش 
OFF ۴٠درصد  و  تهران  ابرسرد 

 ١۵سال ضمانت بازدید
 حمل و نقل رایگان، نقد واقساط

٣٧٣٣٨٣٧٦-٣٧٣٢٧٦٧٨

شر3ت مبل ارم اصل�

 مبل 3السي= تهران
«�«شعبه مر3ز

 (لطفا پس از همه با ما تماس بگيرید)

تعميرات فوق تخصصی مبل 
زیرنظر اساتيد مجرب حرفه اى 

با ضمانت کتبی 
رنگ آميزى و دوخت ترک 
با ابرهاى ویژه و فشرده 

(تخفيف ویژه کارمندان و بازنشستگان) 
حمل و نقل رایگان

٠٩١٥٥٢٠٠٥٠٧ 
٩٥٢٩٧٢٠٠/ م٣٧٣٣٧٤٤٥

٩٥٢٩٩٢٢٧/ ف

3اور مبل 3ر�م� 
طلق و پارچه بدون پرو  

٠٩١٥٨٨٠٩٦٤٣

مبلمان امجد
«مر3زپخش وفروش»

تعویض با مبل نو
تعميرات
در اسرع وقت و 

با مناسبترین قيمت
  ٠٩١٥٥١٥٢٩٢٠
٠٩٣٧٧٣٧٢٩٢٠

٩٥٣٠٧٠٥٠/ خ

٩٥٢٨٢٠٣٥/ ف

تعميرات مبل دلدار
استيل و راحتی، حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٦٢٧٢٢   
٠٩٣٦٦١٦٦٤٨١ 

٩٥٣٤٥١٨٠/ ف

3اور مبل هنرور
  با تضمين 

 ٣١-٣٧٥٧٧٢٣٠
٠٩١٢٥١٦٠٢٧٣

پــــــرده

مبل و سازه ها� چوب�

3اغذ د�وار� ،A3 پوش


