
٩
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

٩٥٣٥٧٩٨٦/ ق

 شر3ت آسفالت
 آسفالت نمونه 
آسفالت پيکر 

اجرا فروش
ارزان شد  

ایزوگام شرق ۶٧٣۶
 ٠٩١٥٨٨١٣٣١٩-٣٦٥٨٤١٧١

٠٩١٥٣٠٥٦٧٧٩

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٣١٥٩٩٤/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

٩٥٣٤٤٠٨٨/ م

ا�زوگام
لکه گيرى جزئی و کلی با ضمانت

عضو رسمی اتحادیه
پيروزى              ٣٨٧٦٦١١٢
سيدى               ٣٣٨٥٩٨٧٦
ابوذر                 ٣٣٨١٦٣٠٠

یوسفيان     ٠٩١٥٥١١٥٣٨٨

ا�زوگام ، قيرگون� 
زیرسازى و آسفالت محوطه نقد 

اقساط و سریع و ارزان 
٣٦٥١٧١٦٢               

٩٥٣٤٩٥٠٧/ خ٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شKيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

٩٥٣٦١٥٨٨/ ق

ا�زوگام شرق 
آسفالت  محوطه 

بازدید رایگان
ده سال ضمانت 

٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧

 ٣٧٢٣٦٧٥٣

 ا�زوگام 

٩٥٣٥١٠٣٤/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

 خر�د 3ابينت فلز
 و ام د� اف دست دوم

 پرت mdf شمارا درمحل خریداریم
٠٩٣٨٨٠٠٣٨١٤ 

٩٥٢٠٢٨٠٠/ ق

توليد کننده تخت هاى تاشو 
با نصب رایگان

آرا

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٣٣٧٨٧٢/ ف

3ابينت و 3مد د�وار� و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

٩٥٣٤٥٠٣٢/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

وصله جور
تعمير به جا� تغيير
 درب -کابينت-جارختخوابی

حتی ایام تعطيل

 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

ها�گالس از 
٤٥٠٠٠٠ �متر

اشکاف کمد از مترى 
۵٠٠٠٠

درب از ٩۵٠٠٠
حمل و نقل و نصب رایگان

براى هر واحد
 یک عدد سينک

 توکار  هدیه 
کابينت تحویل
 ٣ روز کارى 

اشکاف و کمد 
تحویل ١ روز کارى 

٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٥٠٨٩٩/ ق

٩٥٣٥٩٠٢١/ م

تعميرات و
�خرده 3ار

 

 ٠٩٣٧٣٥١٥٨٥٩

د3وراسيون، 3ابينت
 اشکاف، پارکت، پانل، هاى گالس

٠٩١٥٠٠٧٢٢٨٣
٩٥٣٣٦٧٣٠/ ق

٩٥٢٣٦٥٠٨/ ق

MDF لطف� 
 مجرى تخصصی دکوراسيون داخلی

انواع :کابينت -کمددیوارى، قيمت عالی
 در اسرع وقت     ٠٩٣٥٤١٩٢٧٤٨

خر�دار3ابينت
فلز، ام دى اف ،پرت ام دى اف 

٠٩١٥٩١٩٧٠٨٤(فقط نقد)
٩٥١٦٣٠٩١/ ط٠٩٣٨٣٨١١٠٣٣

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

طراحی، اجرا، دکوراسيون 
داخلی، کابينت، پارتيشن، کاغذ 

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

 3ابينت
 کمد،پارتيشن 

تخفيف ویژه کارمندان
٣٨٧٨٦٦٠٠-٣٥٢٤٧٨٧٠

 ٠٩١٥٩٧٥٦٧٣٩
شرکت ردکا

زیر قيمت بازار 
٩٥٣٣٦٩٢١/ ق

�3مد د�وار� متر
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

خرده 3ار� و 
تعميرات 

 

٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨
٩٥٢٨٩٥٥٨/ ف

3ابينت فقط ١٤٠/٠٠٠؟؟
برند پویا خيلی سریع و زیبا 

اجراى کاغذدیوارى و دکور مغازه
٣٨٢٢٥٠٩١-٠٩١٥٣٢١٤٤٥٠

٩٥٣٦٠٦٢٨/ پ

اجرا� تخصص� 
تخت تاشو، کابينت، کمددیوارى و 

سيسمونی (تحویل در اسرع وقت) 
نمونه در تلگرام ٠٩١٠٥٦٢٤٠٠٩

٩٥٣٥١٠٣٧/ م

�ارزان-فور
MDF تعميرات تخصصی

خرده کارى
٩٥٣٤٧٩٥٠/ د٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

3مدد�وار� متر�٥٠تومان
مالمينه با کيفيت باال،اول نصب در 

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

طرح تعو�ض
دربها� فرسوده
 بادرب ضدآب

٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠ 
٩٥٣٤٢٠٦٦/ د

گروه توليد� پارسيان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان
 دکور مغازه ۶٠ تومان
کابينت ٢٨٠ تومان 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
مجهز به دستگاه هاى پيشرفته 

٠٩١٥٩٢٩١٢٥١
٩٥٢٥٧٣٦٩/ ف

٩٥٣٥٧٨٦٣/ ف

 MDF 3ابينت فلز و
مستعمل شما را با قيمت باال 

خریداریم  ٠٩١٥١٠٧٨٦٥٢
٠٩١٥٢١٦٤٣٧١

سفارش و  تعميرات  قبول 
 سازه ها�MDF، چوب  
پنل،رگالژ ، جاسازى و...

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

تKنوت= 
تحو�ل ٢٤و٧٢ساعته

انواع کابينت کالسيک
 MDF، هایگالس،وکيوم

اشکاف کمدهاى ریلی
 با مدرن ترین طرح هاى روز
 ٠٩١٥٠٦٩٨٠٢٠
٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦

٩٥٣٥٣٣٨٨/ پ

تحو�ل 3ابينت 
در٧٢ ساعت
با ١٢ ماه گارانتی 

بازدید رایگان با پيکج هدیه
٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

٩٥٢٧١١٩٠/ ف٠٩٣٨٩٦٦١٩٧٣

٣٩٠ MDF 3ابينت تمام
کابينت تمام مالمينه   ٣٠٠  

تعميرات پذیرفته می شود 
٩٥٣٥٢٨٥٢/ پ٠٩١٥٢٠٣٠٨٦٠

MDF شاهزاده
طراحی و اجرا کابينت، کمد 

ميز TV، سرویس خواب 
 MDF کابينت تمام
٣٧٠,٠٠٠ تومان 

هایگالس ۴۶٠,٠٠٠ تومان 
اشکاف با نصب ١٠٠,٠٠٠تومان

نقد و اقساط  
٠٩١٥٩٧٦٦٣٧٩

٩٥٢٦٣١٩٦/ ق

صنا�ع چوب� پارسيان 

اقساط بدون سود
 ویژه کارمندان 
کمد دیوارى ۵٠ تومان  

کابينت ٢٨٠ تومان دکور  
فروشگاهی و ادارى ۶٠ تومان 

مجهز به دستگاه برش و نوار
 مجرى پروژه هاى عظيم 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
٠٩٣٩٨٦٣٠٢٣٤

٩٥٣٠٤٠٩٤/ ف

٩٥١٤٧٧٣٢/ ط

خر�د3ابينت
 دست دوم و پرت ام.د�.اف

MDF فلزو
عظيمی٠٩١٥٣١١٦٢٤٣

٩٥٢٦٢٣٢٧/ ق

 خدماتMDFهرمتر
 مصرفی٢۵تومان،تعميرات درمحل

داراى گواهينامه ایزو١۴٠٠١ -٩٠٠١
 ٠٩٣٧١١٥٥١٨٠

چوب و MDF عصر جد�د
اجراى کابينت ،کمد ،درب آپارتمان 

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

3ابينت دوستان
 کابينت - کمد - اشکاف 
بازسازى فلز به ام دى اف

٩٥٣٦٠١٩٤/ ل٠٩١٥١٢٢٢٣٥٥

 �3ابينت 3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٥٥/ ق

ارزان سرا� 3ابينت
MDF ،مالمينه،هاى گالس

٩٥٣١٢١٤٩/ م٠٩١٥٧١٣٢٤٦٦

3انKس آر�ا 
خرید و فروش کانکس و کانتينر نو 
و مستعمل  ٠٩١٥٣٠٤٤٥٣٩
٠٩١٥١٠٠٠١٨٠-٣٦٥٧٢٠٥٧

٩٥١٩٨٤٣٥/ ق

٩٥٣٢٥٠٦١/ پ

3انKس 3انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

     سنگ ساب� 
       شبانه روز

ساب سنگ، موزایيک، پله، نما، بتن
٩٥٣٥٤٩١٨/ ف    ٠٩١٥٧٠١٧٤٩٩ 

�سابپيروز
 ساب موزائيک،سنگ،پله،نما،بتن

 ٠٩٣٥٨٠٠٧١١٣-٣٨٧٦٤١٢٩
٩٥٣١٢٦١٧/ ط

٩٥٢٧٢٣٦٨/ ف

سنگ ساب� مح= 
جرم گيرى و الیه بردارى و کف سابی

 سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 
٠٩١٥٢٥٥٦٩٦٠   

سنگ ساب� نمونه 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

ساب چهار فصل 
سنگ، موزائيک، پله و بتن 

٠٩١٥٦٢٥٥٠٧٩
٩٥٢٩٧٤٧٩/ ط٠٩١٠٥١١١٧٠٠

سنگ ساب� سجاد 
ساب سنگ موزائيک و بتن

٠٩١٥٠٠٣٧٠٦٩
٩٥٢٨٦٢٨٥/ ف٠٩١٥٥١٤٧٥٦٩

 �ساب ا3بر
سنگ، موزائيک، پله، بتن 

٠٩١٥٧٠١٨٠٤٤
٩٥٣٣٤٣٤٦/ ط

 سنگ ساب� ثامن
 سنگ موزایيک، گرانيت و بتن

٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩
 ٠٩١٥٦٦٢٠٧٩٧

٩٥٣٤٠٠١٢/ ق

نماشو�� 
وسنگ ساب�
بدون داربست سند پالست 

اجراى پيچ و  رولپالک 
ساب انواع سنگ و موزائيک 

پارسا    ٣٦٠٤٥٦٣٦
٠٩١٥١٨٠٤١٦٦

٩٥٢٦٨٥٢٧/ ف

 سنگ ساب� و نماشو�� جهان 
 بدون داربست و در تمام نقاط

با کيفيت  ٠٩١٥٥٠٦٦٣١٩
 ٠٩١٥٦٦٢٠٧٩٧

٩٥٣٤٠٠١٦/ ق

٩٥٢١٩٥٨٢/ ف

سنگ ساب� اميد
     تخصص ما کف سابی 

انواع سنگ، موزائيک ، بتن، پله و نما
٠٩١٥١٠٤٠٥٢٤

سنگ ساب� 3ارآفر�ن
ساب سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 

شبانه روزى
٠٩١٥١٢٤٢٩٦٥

٩٥٢٨٤١٨٦/ ق

سنگ ساب� امير
 ساب انواع سنگ ،پله ، نما

 بتن و آجر 
٠٩١٥٩٠٤٨١١٢-٣٢٦٥٤٧٨٩

٩٥٣٤٨٢٦٣/ ل

٩٥٢٩٨٤٨٠/ ط

ساب موفق
سنگ، موزائيک، پله و بتن

٠٩١٥٥٨٠١٠٧٠

٩٥٣٢٩٤٣٥/ ط

ساب صداقت
 سنگ،موزائيک، پله، بتن و نما
٠٩١٥٧٦٠٧١٢٠

٩٥٣٥١٤٧٥/ ط

ساب نظيA 3ار
سنگ، موزائيک،پله،بتن،نما

٠٩١٥٨٩٨٠٣٢٠

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣
٩٥٣٥٦٣٩١/ ف٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣

سنگ ساب� بزرگ حافظ
با ضمانت کتبی و رضایت شما

 زیر قيمت بازار
٠٩١٥٨٠٠٢٢٤٨-٣٢٧١٨٨٠٣

٩٥٢٩٥٣٣٥/ ف

٩٥٣٢٧٨٠٠/ ق

اطمينان
 ساب انواع سنگ،موزائيک،پله،بتن
 نمونه کار رایگان شهروشهرستان

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

  سنگ ساب� ز�با 
ساب سنگ، موزائيک،  پله و بتن 

٠٩١٥١٠١٣٥٨٧
٩٥٢٦٤٦٠٣/ ف٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

ساب بهار
ساب سنگ،موزائيك، پله،نما بتن
٠٩١٥١٠٩٤٦٢١-٣٢٧٦٩٦٥٦

٩٥١٩٧٩٢٤/ پ

ساب الماس خراسان
كيفيت عالی+ قيمت مناسب
ضمانت كتبی، بدون تعطيلی

٠٩١٥٩٧٥٩١٩٨-٣٨٧٩٦٣١١

نماشو�� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 
 ٠٩٣٠٧٦٤٠٦٠٥

٩٥٣٢٩١٦٠/ ف٣٢٦٠٥٢٨٢

سنگ ساب� خيام 
سنگ، موزائيک، گرانيت، بتن و ... 
با قيمت مناسب- در اسرع وقت 

٣٦٦٣٤٠١٢-٠٩١٥٨١٨٩٤٠٥
٩٥٣٢٥٠٦٧/ ق

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠١٥٣٩١

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

٩٥٣٠٨٥٠٧/ پ

ساب
�خسرو

سنگ،موزائيک،پله ،بتن
نماشویی(سندپالست)

باضمانت کتبی
٠٩١٥٥٧٤٠٠٧١

٠٩١٥٨٠١٤١٩٣

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو�ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

 Aمنص
ساب سنگ، موزائيک،   پله ، نما   

٩٥٢٩٦٦٤٩/ ف٠٩١٥٢٠٢٩٤٠٣

 ساب و نماشو��

 به روش واترسندپالس
 آجرنما، سنگ، نما، رومی... 

با تضمين

٠٩١٥٩٧٦٧٦٣٣
٠٩٣٥٤٧٦٥٣٢٤ سنائی 

٩٥٣٤٣٩٨٥/ ق

٩٥٢٩٨٤٨٩/ ط

سنگ ساب� ب� نظير
ساب سنگ، موزائيک، بتن،نما

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

٩٥٣٤٩٨٥٤/ ق

 3مپرسور
 تخریب بتن شفته سنگ آسفالت

 ٠٩١٥٣١٠٨٣٤٧

 3مپرسور3اتردنياد�ده
 سندبالست،تخریب بتن،آسفالت

سنگ،کاشت بلت
٩٥٢٥٦٩٩١/ ق ٠٩١٥١١٠٧١٧٤

3مپرسور 3اتر،تخر�ب بتن
هيلتی ، موتوربرق، دستگاه 

جوش و ... ٠٩١٥٦٨٩٤١٢٠
٠٩١٥٢٤٥٦٢٦٥

٩٥٢٣٦٥٦٤/ ف

فروش انواع مصالح
 از پ� تا بام 
بصورت کلی و جزئی

 با قيمت مناسب 
ما برآنيم تا بهترین باشيم

٠٩١٥٩٢٢٠٨٢٢ عليزاده
٩-٣٧٦٦٥٦٦٨

٩٥٣١٣٩٦١/ ق

٩٥١٥٨٥٦٤/ ف

قيمت ارزان 
هبلکس، بلوکه سفال 

چسب هبلکس و کاشی سراميک
٠٩١٥٥٢٠١١٧٥-٣٥٣١١٩٤١

٩٥٣٣٤٦٨٥/ م

مصالح مرغوب و ارزان
دیواره گچی- آجر- سيمان- گچ

٣٦٩١٥٢٨٨ ماسه-نقد واقساط
٠٩١٥٥١١١٧٤٠

٩٥٣٣٦٣٣٢/ م

قيمتها واقع� !!! 
مصالح ساختمان� عامل

هيچ شعبه 
دیگرى نداریم

(به صورت کاميونی)
سيمان مشهد ??!!

گچ مروارید٢٣٠٠گچ مشهد ٢٢۵٠
گچ صالح ٣٠٠٠ گچ خراسان٢٠٠٠
گچ خاکی رضا ٢۴۵٠ رحيمی١٨۵٠

پوکه معدنی فاروج ۴٠٠٠٠
ماسه تنگل شورتنی١٣۵٠٠
بلوک سفال٢٠*١٠درجه یک٢٢٠

آجر سفال ۶۵
آجرگرى دستی تنی۵٧٠٠٠

(به صورت جزئی)
سيمان سياه٧٢٠٠

گچ مروارید٢۵٠٠
گچ صالح سمنان٣۴۵٠

گچ خاکی رضا٢۶٠٠-رحيمی١٩۵٠
سيمان سفيد٧۵٠٠

ماسه نيسانی۵٠
٠٩١٥٨٧٠٥٠٢٠
٠٩١٥٤٥٠٦٠٢٠

٣٦٩١٠٤٢٣

٩٥٣٤٥٦٩٩/ ف

 �بلو3ه تيغه ا
سبک و سنگين 

بلوکه دیوارى باغی
٠٩١٥٤٠٤٠٢٨٠

A3 ساب� و نماشو��

مصالح ساختمان�
(گوناگون)

ماشين آالت ساختمان�

3ابينت و ام د� اف

3انKس 3ارگاه�

آماده همKار� و استخدام
3ابينت و ام د� اف

مصالح ساختمان�
(سفال، آجر، سنگ)


