
٢٢
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

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

٩٥٢٩٠١٤٣/ ف

نظافت� 
نازنين

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه  در منزل

نظافت کلی 
پيروزى      ٣٨٨٤٨٤٧٠ 
قاسم آباد٣٦٢٣٠٦٥١

نخریسی   ٣٣٦٤١٢٥٥ 
سيدى       ٣٣٨٧٣٤٠٥ 
سراسرى  ٣٧٣٢٤٨٦٢

نماشو�� 
به شيوه مدرن

ارتفاعی  هر  در  داربست  بدون 
ساب ، رسوب زدایی و جرم گيرى 
رولپالک ، انواع نما ، پله ، کف ، دیوار

 (باالبر جهت کار در نما )
((اجاره اى)) 
بازدید رایگان

٣٧٦٥٩٢٦٨- ٣٣٤٢٥٥٤٩
 ٣٣٦٤٩٢٠٩ 

٠٩١٥١٠٢٤٨٦٩
شرکت مشهد پوشش 

٩٥٣١٦٩٦٧/ ل(ثبت ٣۵۴٧٢)

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

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

شر3ت قاعدسير شرق 
پارسيان 

 شماره ثبت ۴٠٠٢٨
شست وشوى مبل، موکت

نظافت پله و پيلوت
در تمام نقاط شهر مشهد و گلبهار
مدیریت ٠٩١٥٨٩٨٦٠٩٨

مشهد ٣٦١١٠١٦٧
گلبهار ٣٦١١٠١٦٨

٩٥٢٩٠٠٧٣/ م

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 

همياران 3م= 
خدمات� و نظافت� هيما

هميشه در دسترس شماست
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٢٥٨٣٥/ ف

٩٥١٦١٤٠٦/ د

3يمياگستر
نظافت کلی ساختمان
 مبل فرش وموکت

 بادستگاههاى مدرن
اعزام کارگر

احمدآباد،کوهسنگی
٣٨٤٠٤٤٦٠

سناباد،کالهدوز

٣٨٤٤٤٤٩٥
سجاد،فرامرز

٣٧٦٧٨٣٦٨
معلم،وکيل آباد

٣٦٠٦١٢٦٤
٠٩١٥٢٢٤٤٠٠٥
١٠٠%تضمينی وتخصصی

Aنظافت� نظي
منزل  ، آقا  و  خانم  نيروى  اعزام 
پله و پيلوت                ٣٥٢٣٧٩٧٠

٠٩٣٨١٣٧١٤١٥
٩٥٣٥٥٣٢٥/ خ

نظافت 3ل� ساختمان 
پله و پيلوت، بدون تعطيلی

٠٩٣٥٤٦٧٧٢١٤
٠٩١٥٠٣٠٦٢٣٩

٩٥٣٥٧٠٨٤/ و

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

٠٩١٥٩١١٩٧٧٠-٣٧٥٢٨٠١٥
٩٥٣٥٨٦٢٠/ م

نظافت� 

تميز3اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

و نيروى ثابت و کليه امورنظافتی
٣٧٦٦٦٨٩٠
٣٦٠٥١٠٨٣
٣٨٦٩٢٢٦٩
٣٥٢٢٦٤٧٤
٣٨٤٤٢٦٥٦
٣٥٠٢٦٢٢٠

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ م

ماهان 
ثبت ۴۵٧١٧ (مجرى برتر )

متخصص در کليه امور نظافتی
 با تخفيف ویژه 

مدیریت ٠٩١٠٠٦٠٢١٠٠
هاشميه- وکيل آباد
٣٨٧٩٢٨٥٤

سجاد- کالهدوز- فرامرز 
٣٧٣٤٦٢٨٢

احمدآباد- پيروزى- کوهسنگی 

٣٨٧٩٢٨٥٥
معلم- امامت- قاسم آباد 

٣٦٦٢٠٧١١
٩٥٠٧٥٥٥٦/ م

٩٥٣٤٨٣٢٧/ د

پرنيان 
سالها سابقه درخشان

(ثبت ٢۴٠۵٧)

نظافت کلی ساختمان
تخصصی

مبل ، فرش ، موکت 
دیوار ،سراميک، و ... 
با دستگاه هاى پيشرفته
بازدید و سرویس رایگان

اعزام کارگر درجه١ 
معلم             ٣٦٠٨٧٠٨٠
وکيل آباد     ٣٨٦٧٥٠١٠

احمدآباد       ٣٨٤٦٣٠٣٤ 

سجاد            ٣٦٠٥٤٠٠٩
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨

امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦      

کوهسنگی    ٣٨٤٦٣٠٣٧

فرامرز          ٣٦٠٣٨١٥١

قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١  

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

٩٥٣٥٧٣٨٤/ ف

ز�باسازان اعزام نيروى نظافتی 
خانم و آقا به سراسر نقاط مشهد 

٠٩١٥٥٨٠٥٦٩٠
٠٩١٥٧٦٣٥٢١٩

شر3ت نظافت� 
نظيA پرداز طلوع شرق
کليه امور نظافتی منزل در اسرع وقت
٠٩٣٠٨٧١٨١٩٢-٣٦٠١٩٦٨٢

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

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

پله و پيلوت
هر طبقه فقط ۵٠٠٠

با وسایل و مواد شوینده
 رایگان 

٠٩٣٧١٢٣٢٥٥٦
٩٥٣٠٠٢٩٥/ م٣٦٦٧٥٨٦٦

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د�وار
مو3ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

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

مبل شو�� 
تابان 

شستشوى مبل،موکت وفرش 
سجاد،معلم   
 ٣٦٠٣٩٨٨٥  

وکيل آباد،پيروزى 
 ٣٦٦٣٦٥٤١

 امام رضا،کوهسنگی  
٣٨٥٨٠٦٢٩ (سراسرى) 

(شماره ثبت ۴۵٣٠٣)

٠٩٣٦٧٣٧٠٦٣٦     
٩٥٣٤٠٠٢٥/ خ

راه پله 
همجوار
فقط درجه یک          بدون تعطيلی

سرویس و بازدید رایگان 

تخفيف ویژه 
شماره ثبت رسمی ۴٨٧٠١
وکيل آباد ٣٨٦٨٥٥٤٧
قاسم آباد ٣٦٦٢٩٨٨٨
سراسر ى ٠٩٣٥١١٧٨٤٠٥

شکایات - مدیریت
٠٩١٥٠٠٨٤١٤٦

٩٥٣٣٩٢٧٥/ م

٩٥٢٩٠٢٦٦/ م

نظافت�

ثامن 
تخفيف ویژه هتلداران 

خشکشویی  مبلمان ،فرش ،موکت
 با دستگاه در منزل

 نظافت کلی پله و پيلوت
 امام رضا،عدل خمينی،نخریسی

٣٢٢٢٣٦٧٥
پيروزى،هاشميه،سرافرازان

٣٨٢٢٣٥٥٦
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٢١٤٥١٥
کالهدوز،احمدآباد،کوهسنگی

٣٨٤٧٢٢٧٥
هدایت،مطهرى،طالب

٣٧٣٢٦٣٤٦
سراسرى    ٠٩٣٣٢٢٦٠٣٠٣

مبل شو��
 پارس 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت 
با دستگاه در منزل 

نظالفت کلی پله و پيلوت 
 قاسم آباد، امامت،معلم

٣٦٦١٧٧٢٦
عدل خمينی،مصلی،سيدى

٣٨٥٣٤٦٤٢
پيروزى،فکورى،هاشميه

٣٨٢١١٠٧٣
فرامرزخيام،ابوطالب
٣٧٦٦٠٥٢٠

٠٩١٥٧٧٣٢٠٥٣
٩٥٣٣٥٨٣٤/ ط

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

نظافت� 
جمعه زاده 

دیوارشویی، موکت، مبل
نظافت کلی با دستگاه و تضمينی 

٠٩١٥٨١٣٠١٠٤
٩٥٣٤٧١١٦/ م٣٧٢٦٣٩٢٧

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

دیوار شویی،موکت،مبل،نظافت 
با دستگاه-٣٣ سال سابقه

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

٩٥٣٤٥٨٣٨/ ط

نظافت�

اميد
نظافت کلی پله و پيلوت

 شست وشوى مبلمان، فرش، موکت
 با دستگاه در منزل 

 پيروزى،هاشميه،سرافرازان
٣٨٩٢١٤١٣

فرامرز،امامت،معلم
٣٦٠١٧٨٠٣

حجاب،اندیشه،فالحی
٣٦٦٣٨١٣٦

امام رضا،عدل خمينی،نخریسی
٣٨٥٨١٠٩٦

خيام،ابوطالب،هدایت
٣٧٥٧٣٥١٥

سراسرى        ٣٨٨٤٧٥٣٢

مبل شو�� و قال� شو��

tسپهر پا
 شستشوى تضمينی انواع 

مبلمان و تشک خوشخواب با  
اصول مذهبی و بهداشتی 

با کادرى مجرب 
و دستگاههاى پيشرفته 

٣٦٦١١٢١٦ 
٣٨٨٤٧٩٢٦
٣٨٦٥٢٥٨٨

٩٥٣٤٤٠٦٣/ دثبت ۶٠۴۶٨

٩٥٣٢٦٧٤٣/ خ

جام جم
مجرى برتر درکليه

امورنظافتی ،کر
تخصص در شستشوى 

مبلمان،فرش،موکت،باضمانت
مجهزبه دستگاه مدرن

اعزام کارگر
سرویس سراسر مشهد

شما الیق بهترینها 
٣٣١٢٢٦٦١-٣٦٠٨٨٤١٦
٠٩١٥١٠٣٠٣٣٤

نظافت� پو�ان 
پله و پيلوت 

٠٩١٥٠٠٦٠٣٨٠-٣٣٨٧٤١٥٨
٩٥٣٦١٢٨٦/ ق

٩٥٢٩٠١٤٦/ ف

مبل شو��
    آرمان

خشکشویی مبلمان 
فرش،  موکت  

با دستگاه پيشرفته در منزل 
پيروزى      ٣٨٦٩١٥٨٣
قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٦٤٢
احمدآباد     ٣٧٥٧٤٤٩٢ 
طالب            ٣٧٣٣٧٣٣١
سراسرى   ٣٧٣٢٨٢٣٥

شر3ت خدمات� 
ونداد گستر
امتداد پاکيزگی 

شستشوى فرش ، مبل، موکت و قاليچه
 راه پله 

به صورت تضمينی
 اعزام نيرو به اقصی نقاط شهر 

پله و پيلوت نظافت کلی ساختمان
٠٩١٥٠٠٧٣٧٠٦

٩٥٣١٦١٠١/ ف ٠٩٣٥٩٨٩٦٣٥٣

٩٥٠٠٩٨٦٨/ د

مبل شو��
فرد�س
خشکشویی مبلمان ،فرش 

موکت،سراميک و دیواربا دستگاه  
سراسرى  ٣٦٠١٨٤١٨ 

قاسم آباد - ميثاق
٣٦٦١١٢٦٠  

پيروزى-فکورى   
 ٣٨٩١٨٣٣٥  

خانم رضایی   ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩       
ثبت ٣٧۴۴٨

٩٥٣٥٦٩١٥/ م

نظافت� جنت  (ثبت: ٥٠٢٦٢)
پله و پيلوت و مبل و موکت، با دستگاه هاى  

مجهز و مواد شوینده و لوازم رایگان
٠٩١٥٠٠٩٣٩٢٤-٣٨٤٧٥٥٨٧

مبل
شوئ� 
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

پله و پيلوت 
با لوازم و مواد شوینده (برادران کيانفر)

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

٩٤٤٤٣٣١٦/ د

ميعاد
تخفيA و�ژه

نظافت کلی 
مبل،موکت،فرش

با دستگاه،اعزام کارگر
وکيل آباد     ٣٦٠٨٣٩٤٤ 
پيروزى          ٣٨٨٣٩١٥٧ 
سجاد             ٣٧٦٧٨٥٩٧ 
قاسم آباد     ٣٦٦١٦٨٤٧ 
هاشميه          ٣٨٨٣٩١٥٧
 احمدآباد       ٣٨٤٦٥١١١
معلم                  ٣٦٠٨٣٩٤٤
فرامرز           ٣٧٦٧٨٥٩٧ 

٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
ثبت ۴٠٢٢۶

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

٩٥٣٢٢٣٨٣/ ف

مبل شو�� 
آسمان 

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت
با دستگاه پيشرفته در منزل  
سرافرازان هاشميه،پيروزى 

 ٣٥٠١٤٣٧٥
قاسم آباد، سجاد، معلم 

 ٣٧٦٠٣٦٨٠
امام رضا ، عدل خمينی، نخریسی

 ٣٣٦٨٠٣٥٩ 
سراسرى 

٣٧٣٣٧٣٣٢   


