
٨
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

داربست پارسيان 
 

 ٠٩١٥٥١٧٨٣٧٤
٠٩١٥٧١٠٨٣٧٤

٩٥١٤٦٦٦٢/ ف

٩٥٣١٢٠١٠/ ف

داربست تنها 
با بيمه مسئوليت 

٠٩١٥٩٢٥٦٧٧٣

٩٥٣٣٥٣٦٠/ د

داربست
 البرز

نصب در کليه نقاط 
٠٩١٥٣٠٤٨٣٠٢

٣٥٢٢٧٨٥٦-٣٧٢٥٧١٤٥
٠٩١٥٣٢٢٤٤٣١

٩٥١٩٨٩٤٤/ پ

 داربست
 خزر

 با بيمه مسئوليت 
عضو مجاز اتحادیه

کریمی  ٠٩١٥٣١٤٧٦٩٤

داربست زنگنه 
اجراى پيچ رولپالک، نما

کفراژ، زیربتن، بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٣١٦٦٩٥٧

٩٥٣٤٨٢١٢/ م

 داربست

شهاب
 نصب سریع و ایمن با بيمه
 اجراى پروژه هاى عظيم

 (پيچ و رولپالک)
انواع سنگ و سراميک

 ٣٨٥٥٢٥٧٧ 
٣٣٤٤٨٠٠٨
٠٩١٥٥١٥٢٢٤٠

٩٥٣٤٢٨٧٤/ ف

 tپيچ و رولپال
با ضمانت

جعفرى ٠٩١٥٧٥٨٠٠٥٨
داربست ٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

٩٥٣١٧٢٧١/ پ

٩٥٣٤٤٣٣٨/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

tپيچ  و  رولپال
با بيش از ١٠سال سابقه
نيرومند ٠٩١٥٨١٣٧١٤٥

٩٥٣٥٨٩٥٨/ پ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٩٥٣٤٧٣٨٦/ پ٣٢١٧٧٥٤٠

رستگار
تخفيف ویژه 
سریع با بيمه
٠٩١٥٦١١٦٧٤٣

٣٨٩١٩٦٦٨
٣٢١١٢٢٣٦

٩٥٣٠١٩٨٧/ خ

٩٥٢٨٤٦٨٨/ د

اجاره وفروش
تخته و بشLه-قربانيان

٠٩١٥٤٨٢٠٤٠٧

داربست 
و3يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

لوازم داربست 

 خر�د
�فور

٠٩١٥١١١٩٢٥٠
٩٥١٩٩٩٦٨/ پ

٩٥٣٠٩٥١٢/ پ

پيچ
tرولپال

داربست
باضمانت وبيمه 

خسروى ٠٩١٥٩٧٦٠٠٨٥
شریعتی ٠٩١٥٧٦٥٣٨٩٤

داربست حسين�
 نصب سر�ع با بيمه 

٠٩١٥٥٠٠٦٧٢٤
٩٥٣٠٩٤٨٢/ ط

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا�گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

شر3ت ز�باسازان 
نظافت انواع نما، شيشه و کامپوزیت 
و.. بدون داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٩١١٩٧٧٠-٣٧٥٢٨٠١٥
٩٥٣٥٨٦٢٨/ م

شستشو� انواع نما
پيچ و رولپالک تعميرات سند پالست 
پارسا   ٠٩٣٦٥٥١٢٣٢٩

٩٥٢٦٨٦٠٣/ ف

خدمات خارج� نما� ساختمان 
بدون داربست و باالبر، کار با طناب

پيچ رولپالک نورپردازى سيمانکارى 
٠٩١٠٥٦٥١١٧٢سندپالست 

٩٥٣٤٠٨٨٨/ م

٩٥٣٠٣٣٢٧/ پ

tپيچ و رولپال
شستشوونورپردازى

 بدون داربست وباالبر
٠٩١٥٦٩٠٧٤١٨

3ار در ارتفاع ٢
شستشو انواع نما ، پيچ و رولپالک 

درزگيرى ، نورپردازى
بيمه مسئوليت ٠٩١٥٤٠١٤٠٠٩

٩٥٢٩٤٣٢٠/ ل

3ار با طناب
پيچ   ، نورپردازى   ، نما  شستشوى 
رولپالک ، درزگيرى (بيمه مسئوليت)
٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧-٣٦٠٢١٩٦٩

٩٥٣٤٧٤٤٣/ ل

شستشو� نما 
 پيچ و رول پالک نورپردازى ،

رنگ آميزى با بيمه مسئوليت 
٣٧٢٩٠٩٧٧-٠٩٣٦٠٦٤١٢٠٨

٩٥٣٣٩٢٤٧/ ف

3ار با طناب
پيچ رول پالک، رنگ آميزى ، سند پالست
سيمان کارى ، نورپردازى ، ترميم نما

٠٩١٥٦٨٩١٣٩٦جاوید
٩٥٣٣٩٤٢١/ ل

3ار با طناب 
نماشویی و سند پالست

پيچ و رول پالک اجراء نانو
 نورپردازى، نصب تابلو

با بيمه مسئوليت (خانزاده) 
٠٩٣٠٤٥٩٣٠٣٧
٠٩٣٠٧٦٤٠٦٠٥

٩٥٣٥٣٨٩١/ م٣٢٦٠٥٢٨٢

٩٥٢٨٩٧٥٥/ ف

پارس راپل
آميزى،  رنگ  رولپالک،  شستشو، 
سيمانکارى، نورپردازى نما بدون 

٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩داربست

گروه صنعت� آلومينيوم

 معين
توليدکننده درب و پنجره هاى 

U.P.V.C، ترمال بریک  
اختصاصی، آلومينيوم سنتی  

شيشه هاى دوجداره 
و سه جداره با ضمانت تعویض
 پنجره هاى قدیمی بدون تخریب
توليدکننده تخصصی تورهاى 
پليسه آکاردئونی، رولينگ، 

کشویی، لوالئی، ثابت
کيفيت ، قيمت و شرایط 

پرداخت مناسب
٠٩١٥٩١٤٢٧٣٩

٣٢٥١٨٧٧١
٣٧٣٩٠٣٨٩

٩٥١٢٢٢٣٨/ ف

نو�ن پنجره 
سبحان 

توليد کننده درب و پنجره 
UPVC و آلومينيوم

 تورى پليسه اى 
٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥

٣٧٦٥٩٣٩١
٩٥٣١٦١٥١/ ق

 آ3اردئون�
 ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨٨/ ق ٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

آ3اردئون� 
رنگ 

و حمل رایگان 
حفاظ روى دیوار 

کرکره و روالپ
  ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
  ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٩٥٣٤٣٨٥٥/ ف٣٦٩٠٢٦٤٨

UPVC �تعمير و  رگالژپنجره ها
 �تور

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

سازنده انواع 
درب و پنجره

حفاظ آکاردئونی، راه پله و روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٧٨/ ط

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

کرکره برقی و جک 
٠٩١٥٩١٧٨٨٣٢

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

آر�ا پنجره 3و�ر
UPVC پنجره 

تعویض پنجره قدیمی - تورى
٩٥٢٨٨٢٤٥/ ف٠٩١٥٦١٩٠١٢٥

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ3اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٣٥٠١٩٤/ ف

پنجره
UPVC  دوجداره

گروه تعاون، اقتصاد 
٣٨٥٣٥٢١٦-٣٧٢٧٢٠٧٣
٣٥٥٩٣٦٢٠-٠٩١٥٥١١٢٩٧٠

درب آ3اردئون� 
تحویل فورى

 نرده  راه پله 
و حفاظ پنجره

٠٩٣٣٩٥٩٣٤٠٠
٩٥٣٥٤٣٥٩/ ف

٩٥٣٣٢٩٨٤/ ف

 UPVC آلومينيوم و �پنجره ها
توریهاى متحرک، اسماعيلی  

 ٣٧٦٤٣١٦٠
٠٩١٥٣١٠١٤٦٢

 طرح تعو�ض 
طال��

 تعویض پنجره هاى قدیمی با 
پنجره دو جداره یک روزه 

راهکارى جدید براى کاهش 
هزینه ها و جلوگيرى از

 اتالف انرژى
پنجره قدیمی شما را با قيمت 

عالی خریداریم 
بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلند مدت
٣٨٨٤٦٢٧٤-٠٩١٥٢٠٥٠٥٦٠ 

٩٥٣٢٧٠٧٧/ ب(خدمات سراسر استان )

تور� و پنجره آلومينيوم
تورى پليسه آکاردئونی ثابت 

         ساخت و تعميرات
٠٩١٥٨٠٠٠١٥٣

٩٥٢٥٩٨٨٧/ ل

٩٥٣٢٥١٦١/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

�3ارگاه درب وپنجره ساز
مرادى- هرچه درب وپنجره 

می خواهيدازما بگيرید
٣٧٦٦٧٥٣٣- ٠٩١٥٥١٩٢١٧٨

٩٥٣٢٨٣١٤/ پ

درب 
آ3اردئون�

و انواع حفاظ
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١١٩٥٨٥٠
٩٥٣٠٦٠٦٨/ ف

 UPVC پروفيل
پروو�ن

کيفيت را گران نخرید
نمایندگی انحصارى 

بخش پرووین در 
خراسان

 (رضوى، شمالی، جنوبی) 
پذیرش نمایندگی فعال 

در شهرستانها
١٥-٠٥١٣٦٠١٢٠١٤

٠٩١٥٥٢٩٢٩٦٦
٩٥٣٣٦١٢٠/ ق

دو جداره آر�ا
بدون تخریب پنجره هاى خود را دو 

جداره کنيد upvc-پارتيشن -تورى 
٠٩٣٧٧٧٧٣٢٨١-٣٨٧٩١٤٠٤

٩٤٤٣٩٦٤٤/ پ

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
 �انرژ

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

٩٥٢٧٨٤٠١/ ف

توليد 3ننده در و پنجره
دو جداره UPVC ، تعویض 

پنجره هاى قدیمی بدون خرابی
٣٨٣٣١٧٤٣-٠٩١٥٥٠١٩٧٨٣  

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

 UPVC
ساخت و تعمير انواع پنجره هاى

 UPVC و آلومينيوم نقد و اقساط 
٠٩٠٣٥٩٨٦٩٠٨-٣٣٦٦٨٣٢١

٩٥٣٣٨٣٩٧/ ف

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

�توليد درب ها
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان� واتاق�

مالمينه درجه١
ضدآب٠٠٠ ١٣۵ 
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

نوراند�شان خراسان
 توليد درب و پنجره 

 UPVC آلومينيوم و 
تک جداره و دوجداره 
با اقساط یک سوم نقد 
و الباقی طی ۴ فقره چک

٠٩١٥٤٢٣٤٦٢٧
٩٥٣٢٠٩٤٥/ م٠٩١٥٥٧٤٨٧٢٩ 

مجتمع درسا
توليد کننده در و پنجره هاى 

دو جداره UPVC ، آلومينيوم ، تورى
حيدرى   ٠٩١٥٣٢٢٠٨٧٠

٩٥١٠٩٧٥٦/ ل

٩٥٣١٧٩٩٠/ پ

 شر3ت 
سوله ثامن خاوران

شماره ثبت ١۴٢۶٣
٢٠سال تجربه،سازنده انواع 

سالن هاى سوله،اسکلت پيچ و مهره اى  
تيرورق،باکس،پل هاى هوایی

تلفن١٢-٣٦٥١٣٧١٠ 
فاکس  ٣٦٥١٣٧١٣          

 ٠٩١٥٣١٠٠٤٩١

٩٥٢٨٣٤٢١/ ف

سيLا 
سوله 

٢٠٠ و  ٠٥١٣٧٣٣٣١٠٠ 
٠٩١٥١١٠٤١١٠

صنا�ع فوالد
 جاو�دان
سوله سبک 

با تایيدیه نظام مهندسی 
سازه پيچ و مهره اى

 باکس ، تير ورق
٩٥٣٢٥٨١٩/ ل٣٦٥١١٧٣٩

٩٥٣٥٨٠٧٠/ ف

بهين سازان
 ساخت و اجراى تخصصی انواع

سازه هاى فلزى سنگين
اسکلت پيچ و مهره اى
ارائه گواهينامه تست جوش

عضو نظام مهندسی
کارخانه: ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢

مدیریت: ٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

شر3ت آژنگ سوله
مشاوره، طراحی ساخت، 

نصب و پوشش سوله 
وسازه هاى فلزى

٠٩١٥٣٠٢٢٥٨٧
٠٩١٥٠٠٩٨٧٨٠
کارخانه ٣٢٤٩٣٩٢٢

٩٥٣١٧٩٦٩/ م

فروش سوله 
اقساط� 

 
٩٥٣٤٤١٤٣/ ف٠٩٣٣٣٠١٠٤٩٨

ا�زوگام شرق
 اصل� 

قيمت ارزان ،بازدید رایگان
 ده سال ضمانت کتبی

 لکه گيرى  
 ٠٩١٥١٢٣٣٦٦٤
 ٠٩١٥٢٠١٤٦٤٤

٩٥٢٢٣٧٩٢/ ف٣٨٦٩٠١٦٠

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

ا�زوگام شرق 
 قيرگونی، آسفالت

١٠ سال ضمانت بازدید رایگان 
٩٥٣٢٦١٥٤/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

ا�زوگام شرق 
قيرگونی 

٠٩١٥٣٨١٧٣٠٥
٩٥٢٥٣٥١٨/ پ

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا�زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
حسين پور ٣٢٧٠٣٠٠٧
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

٩٥٣٢٥٠٢٢/ پ

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا�زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

شر3ت آسفالت 
شماره ثبت ٣٣٧٢٧ 
 زیرسازى محوطه و خيابان
کارخانجات و اداره جات

         نقد و اقساط 
٠٩١٥٣١٠٤٠٢٨ 
٠٩٣٨١٣٥٥٧١٧

٩٥٣٥٨٧٧٠/ ب

عا�ق رطوبت�

ســوله درب و پنجره

3ار با طناب

٩٥٣٣٩٠٤٢/ ف

٩٥٣٢١٤٢٠/ ب


