
١٨
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

حفاظ
 رو� د�وار

توليد- پخش 
بوته اى، کمانی، ميلگردى 

حفاظ پنجره
 رنگ کوره اى
 نصب رایگان 

پذیرش نمایندگی 
  در سراسر کشور

 ٠٩١٥٢٠٢٥٥٩٩
٠٩١٥١٠٤٨٥٥٤

٩٥٣٥٣٢٧٨/ پ

٩٥٣٥٠٣٥٤/ پ

درب 
آ3اردئون� 

با رنگ کوره اى 
١٨ سال سابقه

 تحویل روز -حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

حفاظ درب آ3اردئون�
نرده، راه پله، حفاظ روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

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

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨٠٠١٨٩٢-٣٨٦٩٤٩٩٥

٩٥٣٢٧٥٦٢/ پ

٩٥٣٢٧٥٩٧/ پ

پرده شو�� پاژ
     شستشوى تخصصی پرده

   همراه با خدمات باز و نصب 
٠٩١٥٨١٠٢٥٩٩-٣٨٨٤٤٢٧٧

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

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

٩٥١٩٥٣١٥/ 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

٩٥٣٤٦١٥٣/ ف

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

تجربه   ٣٨٥٥٠٤٣٧

٩٥٣٤٩٨٤٥/ ق

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

باز+نصب+تعميرات،پيک رایگان
٣٨٩٣٦٠٧٩-٣٦٦٢١٨٩٨

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�� 

ا�ثار
 ٣٣٨٥٠٤٣٩
٣٣٨٧٢٥٤٢
 ٣٨٨٣٩٨٥٠
 ٣٥٢٤٢٦٣٥

٠٩١٥٤١٩٠٧٣٥
٩٥٠٥١٦٣٦/ خ

قاليشو��     

پارس 
بيمه   

شستشوى اسالمی
٣٨٩٠١٥٩٦
٣٨٢٢٥٣٨٣
٣٨١١٢٧٣١

٩٥١٦٦٩٤٤/ ف

 �اسين
(ساو�ن) 
شستشوى تخصصی مبل و فرش
٣٣٦٤٧٥٧١-٣٨٩٠٩٦٩١
٠٩٣٠٣١٨٩٥١٣

٩٥٣٤١٢٠٣/ ق

٩٥٢٠٦٨٠٧/ ف

 قاليشو��
  بهارستان

٣٢٢١٩٥٤٣
٣٢٢٤٠٠٤٤
٣٢١١٢١١٢
٣٦٠٨٦٥٣٥
٣٧٦٤٠٢٠٥
٦ و ٣٢٢٣٨٦٧٥
٠٩١٥٥١٢٠١٢٢
٠٩١٥٤٧٨٠١٢٢

قاليشو�� 

اطلس
با ٣٠ سال سابقه کار

در زمينه فرشهاى دستباف 
و ماشينی،رفو، شستشویی 

١٠٠% اسالمی،سرویس دهی
 رایگان ،تضمين کيفيت

 بعد از شست شو
 هيچ شعبه اى دیگرى ندارد

٣٣٦٨٢٨٠٢
 ٣٨٨٣٣٦٠٥
٣٨٥١٨٠٧٢
٣٢٥٦٨٣٢٦

٩٥٢٥٤٥٨٠/ خ

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

 

٩٥٢٨١٠٨٦/ پ

قاليشو�� مدرن 
عدالتيان

٣٢١١٨٢٩٥-٣٨٨٤٦٢٦٨
سيدرحيم عدالتيان

قال� شو�� 

شهروند
٣٨٨٣٣٧٤٧-٣٧٢٣٩٩٥٨
٣٦٢٣٦٣٠١-٣٣٤٤٩٠١٠
٣٢٧٣١٨٨٠-٣٢١٣٧٨٢٧

بدون چين و چروک
١٠٠% اسالمی

از ١عدد فرش به باال سرویس 
رایگان 

٠٩١٥٨٨٠٧٨٧٢
٩٥١٩٥١٩٥/ ق

٩٥٣٢٢٧٨٩/ ف

قاليشو�� 

تاژ
شستشو ١٠٠% به روش 

اسالمی با سرویس 
در تمام نقاط شهر

٣٨٨٢٩٢٠٠-٣٧٢٥٥٤٥٤
   ٣٢٧١٥٣٧٤-٣٨٤٧١٥٨٤

٣٦٥٨٦٣٠٩-٣٢١٣٨٩٢٠
 ٣٦٢٢٥١٠٥-٣٦٠٥٨٥٠٢
٣٣٤٤٤٣٢٨-٣٣٧١٢٠٩٠

٩٤٤٤٨٨٦٥/ د

 قاليشو�� ومبل شو�� 

نمونه
 عضو درجه یک اتحادیه 
تحت پوشش بيمه ایران

رفوگرى، شستشو با ضمانت 

٣٢١٣٥٩٥٦ 
٣٢٧٣٦٥٠٦
٣٧٣٢٩٧٠٥
٣٢٤٢٤٩٧٢
٣٨٨٢٥٧٤٧
٣٢٢٥٥٠٧٠
٣٥١٣٠٤٧٤
٣٦٦١٢٥٨٦
٣٧٤٩٠٢٣١

ایام تعطيل
٠٩١٥٥٠٩٢٥١٨
مدیریت:برادران عدالتيان

٩٥٣٤٤١٩٧/ د

مشهد
الرضا

سرویس سراسر شهر
٣٨٤٤٩٣٥٩
٣٢٧٣٣٢٢٩

قال� شو�� 
خراسان

مظهر پاکيزه شویی 
و شست و شوى فرشهاى 

نفيس صادراتی 
با سرویسهاى منظم 
در تمام نقاط شهر 

شستشوى مبل و موکت
 ٢-٣٢٢١٧٧٧١

 ٣٢١٢٤٩٤٩
٣٢١٣٩١٩٨

 ٣٢٢٥٨٠٦١
 ٣٧٥٩٧٠١٠
 ٣٢١١٣٧٢٣

٩٥٢٤٣٣١٥/ ل

٩٥٢٩٧٤٩٧/ د

قاليشو��

سينا
شستشو ١٠٠ درصد اسالمی 

تضمين کيفيت
 با کادر متخصص 

٣٨٥٢١٥١٤
٣٧٢٥٧٧٠٩
٣٦٠٧٠٦٣٣
٣٣٦٥٨٢٥٧

سرویس رایگان

قاليشو�� 

آستان 
٣٦٠٧٢٥٢٥

 ٣٦٠٤٧٧٦٦ 
طالب ٣٢٧٢٧٨١٢

٩٥٣١٠٣٤٤/ ل

٩٥٣٣٢٥٠٨/ ب

قال� شو�� 

ا�ران
اولين قالی شویی 
در استان خراسان

تاسيس ١٣۵١
با سرویس منظم

٣٢٢٢٧١٠٠
٣٢٢٢٧٤٠٠

توجه: قالی شویی ایران 
هيچ گونه ارتباطی با 

اسامی مشابه با پسوند 
 (ایران ....) ندارد

٩٥٣٣٥٧٥٠/ ط

قال� شو��
� امير

عضو درجه یک اتحادیه
با شستشوى ١٠٠ درصد 
اسالمی با ضمانت بعد از 
شستشو با دستگاه هاى 

تمام اتوماتيک
قاسم آباد - وکيل آباد - پيروزى

کوى امير - فرامرز عباسی

٣٦٢٢٠١٧٤
بلوار معلم - بلوار فردوسی

خيام - کالهدوز

٣٦٢٢٠١٧٤
راهنمایی - احمدآباد

کوهسنگی

٣٨٤١٧١٠٩
ابوطالب - عبدالمطلب-هدایت

٣٧٦٨٤٦٣٨
طالب - طبرسی اول و دوم گاز

٣٧٦٥٣٧٦٩
نخریسی - سيدى - ساختمان

٣٣٤٤٤٨١٤
با مدیریت وحيد اميرى

٩٥٣٣١٣٧٢/ د

قاليشو��
ابر�شم

سرویس دهی
 در تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩١٥٣١٢٥٧٧٢

٩٥٣٣٤٠٠٧/ م

قاليشو�� و مبل شو��

امين 
عضو درجه یک اتحادیه
رفوگرى،شستشو با ضمانت

٣٧٢٩٢٢٩٦
٣٢٢٥٢٣٧٨
٣٧٣٤٨٧٠٣
٣٦٥٧٠١٨٤

تحت پوشش بيمه ایران

٣٢٤٢٤٩٧٣
٣٢٧٦٢٨٧٦
٣٢١٣٥٩٤٨

٠٩١٥٣٠٠٠٤٤٣
ایام تعطيل

قاليشو��
 ممتاز ا�ران

سرویس دهی
 در تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩٣٥٢٣٩٨٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٤٦٩٣

٩٥٢٨١٧٩٨/ د

مبل شوئ�  
 خشکشویی فرش و موکت

با دستگاه درمنزل بدون جابجایی 
٠٩٣٦٦٩٠٤٥٣٠ 
٠٩١٥٩٠٦٦٣٨٥
٠٥١٣٧٥٩٤٢٢٠

مدیریت خدادادى
٩٥٣٥٢٠٦٨/ م

tمبل شو�� پرژ 
با دستگاه اتومات مبل و فرش 

٠٩١٥٧٠٣٠٠٤٣در محل
٩٥٢٨٥١٦٢/ م٠٩٣٦٢٨٨٧٧٤٣ 

قاليشو��خدمات منزل وتعميرات

شستشو� پرده و پتو

�رفـــــوگر

٩٥٣٥٤٤٤٥/ پ

٩٥١٠٦١٤٨/ ق

٩٥٣٣٣٣٥٢/ ط

٩٥٢٢٤٢٠٩/ د

٩٥٣٥١٦٣٥/ خ


