
١٨
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

٩٥٣٤٦٩٠٣/ ف

نرده استيل
با ضمانت، مترى ٨۵ هزار تومان

وبازدید رایگان 
٠٩١٥٥١٤١٨٤٨

 ضامن حفاظ
    آکاردئونی ، روالپ برقی

کرکره سنتی ، حفاظ پنجره ، تعميرات
٠٩١٥٣١٧٢٣٠١-٣٥٢٢٧٠٢٨

٩٥٢٠٩٥٣٢/ ل

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط

٩٥٣٠٥٨٢٣/ ف

نرده و حفاظ استيل 
پله گرد و پيش ساخته و دوبلکس 
٣٥٥٩٣٥٢١-٠٩١٥٤٢٥٢٨٩٦

٩٥٣٥٠٣٥٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

 تحویل روز -حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

حفاظ پنجره
آکاردئون- تراس و...

آخرین قيمت را از ما بگيرید
٩٥١٤٢٨٠٥/ پ٠٩١٥٩٩٢٠٨٠٣

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

 �حفاظ بوته ا
 کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی رنگ 
کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

 ٣٨٩٢٠١٤٧

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

نرده رو� د�وار
اجرا� نرده 

 فرفورژه استيل
پله گرد،دوبلکس

نرده گرد،حفاظ روى دیوار
کمانه اى،بوته اى،پشت 

پنجره،درب اکاردئونی
سقف شيبدار با رنگ 

کوره،نصب بازدید رایگان

٠٩١٥٧٠٠٣٠٧٢ 

٩٥٣٤٥٩١٥/ ب

٩٥٣٥٢٢٠٦/ م

نرده و پله استيل  
 www.mashhadbronze.com 

 ٠٩١٢٣١٥٤٨٥٠

خدمات پرده سراب
درجه  تخصصی)  شویی  پرده  (مبتکر 
یک،بازو نصب سریع،سرویس رایگان

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

٩٥١٩٥٣٥٨/ ف

خدمات پرده د�با(وا�تا)
شستشو و نصب تخصصی

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

٩٥٣٥٥٢٩٠/ م

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

٩٥٣٤٩٨٤٥/ ق

پرده شو�� ت= 
 شستشو ،اتو تخصصی پرده،بانظارت بانو

باز+نصب+تعميرات،پيک رایگان
٣٨٩٣٦٠٧٩-٣٦٦٢١٨٩٨

٩٥٣٤٦١٥٣/ ف

پرده شو��
باز  اتو تخصصی پرده +   شستشو  و 
و نصب، سرویس رایگان، با نيم قرن 

تجربه   ٣٨٥٥٠٤٣٧

رو�ال 
شستشوى تخصصی 

پرده و پتو با ضمانت و پيک رایگان 
٩٥٣٥٥٦٩٣/ رهاشميه ٣٨٨٣٩٢٤٦

٩٥٣٢٧٥٩٧/ پ

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨١٠٢٥٩٩-٣٨٨٤٤٢٧٧

 گالر� گيپور
 شستشو نصب تخصصی سریع 
خدمات و فروش پرده و لوازم 

٠٩١٥٩٢١٢١٦٠-٣٧٢٣٨٩٧٣ 
٩٥٣٠٦٣٨٩/ ب

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨٠٠١٨٩٢-٣٨٦٩٤٩٩٥

٩٥٣٢٧٥٦٢/ پ

رفوگر� فرش
سوختگی، پوسيدگی ،ریشه 

جاجيم، چرم درمحل با سرویس رایگان
٩٥٢٨٤٣٤٥/ ر٠٩١٥٥٠٠٣١٨٠

٩٥٣٠١٣٠٠/ م

ترميم  فرش

نسيم
عضودرجه یک اتحادیه

٣٦٠٦٨٥٧٨
٠٩١٥٥١٢٤٨٩٣

مدیریت:اميرى

قاليشو��
 ممتاز ا�ران

سرویس دهی
 در تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩٣٥٢٣٩٨٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٤٦٩٣

٩٥٢٨١٧٩٨/ د

٩٥٢٨١٠٨٦/ پ

قاليشو�� مدرن 
عدالتيان

٣٢١١٨٢٩٥-٣٨٨٤٦٢٦٨
سيدرحيم عدالتيان

٩٥٣١٣٥١٤/ د

قاليشو��       

غزال      
عضودرجه یک اتحادیه

رفوگرى
شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بيمه ایران

٣٣٦٦١١١٥
٣٣٦٧٠٩٧٦
٣٦٢٢٢٢٢٣
٣٧٢٨٦٠٥٠
٠٩١٥٣٢١٢٠٣٤

مدیریت:روحبخش

٩٤٤٤٨٢٧٩/ د

قاليشو�� و مبل شو�� 

عدالتيان
 

٣٥١٣٠٤٧٣
 ٣٢١٣٥٩٤٩

قال� شو�� 

اطمينان
نامی آشنا و مطمئن
٦٢-٣٣٨٧٢٢٥٩

٣٣٨٥٠٠١٤
٣٢٢١٦٤٣١
٣٨٨٢٧٨٦٦
٣٢٦٧٣٢٣٧

 ٠٩١٥١١٣٠٤٧٠
٩٥٣٥٢٧١٦/ ل

٩٥٢٤٣٣٢٤/ ل

قال� شو�� 
ثامن و خراسان
شستشو به روش ١٠٠% 

اسالمی با سرویس رایگان
دفتر آزادشهر ٣٦٠٩٥٧٣٣

٣٦٠٧١٠٣٤
شاهد-شهرک غرب

٠٩١٥٠٧٧١٦٦٥
٠٩١٥٠٠١٤٩٠٥

بيش از یک قرن تجربه 
شستشوى فرشهاى ابریشم 

و نائين دستباف
٣٢١٩٠٠٠٤
٣٢١١٥٢٧٠

٠٩١٥٨١٧١١٥٢
مدیریت محدثی فر

 

٩٥٣٣٥٧٣٦/ ط

قال� شو�� 
 نسيم

رفو گرى 
شست و شو به 
روش اسالمی 

دواشویی ، 
شامپوشویی  

زمارگيرى ، خاك گيرى 
 مرمت كامل فرش 

 ترميم سوختگی
 پوسيدگی و ریشه 

٣٨٤٠٢٠٢٥
٣٧٦٥٦٧١٦

٩-٣٢٢٣١٦٤٨
١١-٣٢٤٢٢٩١٠
٣٢٤٢٠٧٩٦
٠٩١٥٧٩٠٢٩٧٣
عضودرجه یک  اتحادیه 

و سرویس سراسرى 
مشهد 

مدیریت :
اميرى و پسران 

٩٥٢٠٦٨٠٤/ ف

قاليشو��
 آوا

شستشو  اسالمی با ضمانت بيمه
شستشو مبل و موکت در محل
سرویس دهی همه نقاط شهر

٣٨٥٤٦٧٩٨
٣٢٢٢٤٣١٦
٣٣٦٨١٨٩٨
٣٢١٢١١٢٢
٣٧٢٤١٩٣٣
٣٢١٢٤٤٧٧
٣٨٧١٦٠٠١
٣٦٠٧٣٨٠٨
٣٦٠٩٩٠٣٠
٣٨٤١٤٩٥٢
٣٢٧٩٤١٢٨
٣٧٥٩٧٠٣٠

٩٥٢٧٤٧١٠/ ط

قال� شو��

 خانه سبز
شستشوى تضمينی 
٧٧-٣٨٧٨٠٩٧٥

٧٥-٧٤-٣٣١٢٦٦٧١
٣٣٤٩١٤٥٤
٣٣٦٨٩٠٩٤

٠٩١٥١٠١٢٢٠٦
٠٩٣٣١١٣٣٠٤٧

٩٥١٢٩٥٢١/ د

قال� شو�� ومبل شو��

پاتر�س
تفاوت را باما احساس کنيد

٣٢١٣٩٩٢٣
٣٦٦٣١٦٧٣
٣٢٧٠٢٠٧٥
٣٣٤٩٢٢١٢

 ٣٥٢٤٨٠٤٧
شستشوى انواع

 فرش وموکت درمنزل
 با دستگاههاى
 تمام اتوماتيک

 مشهد
ابر�شم

سرویس دهی شعبه یک
شستشو با دستگاه اتومات

٣٦٠٢٢٢٤٠
٣٦٠٣٥٢٢٢
٣٦٦١٧٣٧٧
٣٦٦٢٨٦١١
٣٦٢٠١٩٨٩
٣٦٢٠١٩٩٠
٣٥٢٢٥٩٥٥
٣٨٨٢٢١٨٤
٣٨٤٦٢٤٩١
٣٨٥١٥٨٣٢
٣٧٣٤٩٨٩٤
٣٢٧٤٠٧٩٧
٣٢١٤١٠٠٤
٠٩١٥٨٢١٠٨٥٠

٩٥٢٣٥٦٥٣/ فسرویس رایگان

مبل شوئ�  
 خشکشویی فرش و موکت

با دستگاه درمنزل بدون جابجایی 
٠٩٣٦٦٩٠٤٥٣٠ 
٠٩١٥٩٠٦٦٣٨٥
٠٥١٣٧٥٩٤٢٢٠

مدیریت خدادادى
٩٥٣٥٢٠٦٨/ م

 قاليشو��
 اميد

 شستشوى ١٠٠% اسالمی 

٣٧٣٣٤٣٦٠ 
٣٧٣٣٨٠١٠
٣٦٥٨٥٩٥٥

٩٥٣٣٣٩٣٨/ ب

٩٥٢٧٣١٢٣/ د

قال�   
شو�� 
سلطانی

تاسيس١٣۶٠ 
٣٨٨٣٨١٩٢
٣٨٨٣٨١٩٣
٣٨٨٢٢٢٢٧
٣٢٤٢٢٠٣٢
٣٥٠١٠٨٦٩
سرویس رایگان ٣٨٦٤٢٢٤٧
مدیریت مهرزادسلطانی

٩٥٢٢٦٥١٢/ ف

قال� شو��

ماهان
٣٦٠٥٥٦١٨
٣٦٢٣٧٤٥٦
٣٣٧٥٠٦٦٦

٣٢٧٣١٧٨٢ 
٣٢١٢٣٤٢٩

٣٧٣٤٥٣٠٤  
٣٢٤٢١٠٠٢  
٣٢٤٢٣٤٨٤   

با ٣٠ سال تجربه در امر 
شستشوى فرشهاى ماشينی 
با تراکم باال و انواع فرشهاى 

دستی نفيس و صادراتی 
صددرصد اسالمی

 بدون چروک،  بدون تعطيلی
جاجيم دوزى،پلمپ ریشه 

 رفوگرى
 مدیریت جالیر

٠٩١٥٤٢٤١٩٩٦

 

٩٥٣٤٤١٧٧/ د

مشهد 
الرضا

سرویس سراسر شهر
٣٧٢٩٥٤٥٤
٣٢٧٣٣٢٣٤

٩٥٢١٦٥٧٩/ ف

      قال� شو�� ابر�شم        

 خراسان
٣٢٧٣٨٦٥٠
٣٧٢٩٨٢٨٧
٣٦٠٧٩٧٧٨
٣٦٦١٩٩٧٨

ا�ران
مشهد

٣٥٠١٥٨٥٨ 
٣٧٦٧٥٢٤٠
٣٢١٧٢١٧٨
لکه برى تخصصی
٣٦٥٤٠٦٢٥
٣٨٥١٣٢٣٣
٣٧٦٥٠٤٠٤

تحویل بدون چين 
خوردگی حاشيه فرش 

 ٣٢٢٥٤٤٣٣
٣٨٩٠١٥٢٤
و ضمانت پاره نشدن
٣٣٤٣٦٤٦٤
٣٧٤٢٤٢٤٢

مهندس جبرئيلی 
٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

 

٩٥٢٩٧٤٥١/ ل

٩٥١٨٦٤١٠/ د

قاليشو��                         

3يميا
شستشو ١٠٠% اسالمی
با کادر متخصص و ضمانت
٣٦٠٦٠٥٠٦
٣٦٠٦٠٧٠٦
٣٨٥٤٧٥٧٧
٣٨٥٥٢٥٠٧
٣٣٦٩٥٠٨١

مدیریت بی نياز
سرویس رایگان

٩٥٢٩٧٤٩٧/ د

قاليشو��

سينا
شستشو ١٠٠ درصد اسالمی 

تضمين کيفيت
 با کادر متخصص 

٣٨٥٢١٥١٤
٣٧٢٥٧٧٠٩
٣٦٠٧٠٦٣٣
٣٣٦٥٨٢٥٧

سرویس رایگان

قاليشو�� 
لعل خراسان

١٠٠ درصد 
اسالمی 

تمام نقاط شهر 
٣٢٧٢٤٣٥٨
٣٢٧٣٦٦٠٥
٣٨٤٧٦٥١٢
٠٩١٥٠٠٥٨٤٠٩

٩٥٣٠٧٠٨٠/ م

tمبل شو�� پرژ 
با دستگاه اتومات مبل و فرش 

٠٩١٥٧٠٣٠٠٤٣در محل
٩٥٢٨٥١٦٢/ م٠٩٣٦٢٨٨٧٧٤٣ 

خدمات منزل وتعميرات

قاليشو��

شستشو� پرده و پتو

�رفـــــوگر

٩٥٣٥٤٤٤٥/ پ

٩٥٣٣٣٣٥٢/ ط

٩٥٢٢٤٢٠٩/ د

٩٥٣٥١٦٣٥/ خ


