
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٢١

 قاليشو�� 

اسالم�
داراى مجوز رسمی 

شستشوى انواع فرش 
دستی و ماشينی متخصص 

لکه برى و جاجيم دوزى
 استفاده از شامپو ضد 

ميکروب و باکترى
تحویل فورى

 ٣٦٥٨٥٨٧١
٣٦٥٨٥٨٧٢
٣٦٢٠٤١٥١
 ٣٦٢٠٤١٥٢
 ٣٧٣٣٨٠٦٠
٣٢٧٩٠٦٢٩
 ٣٦٦٢٥٨٩٣
٣٦٦٢٥٨٩٤
٣٢١٩٥٠٨٦
٣٧٣٤٠٤٠٣

بدون تعطيلی
٩٥٢٨٢١١٦/ ف

٩٥١٨٤٨٨١/ ب

قال� شو�� 
ميالد

٣٧٣١٤٦٠٠
٣٧٣٣٩٦٠٠-٣٧٦٤٩٥١٨

شستشوى اسالمی

٩٥٣٣٨٨١٣/ ف

قال� شو�� 

تهران
٣٦٠٤٧٥٧٦
٣٨٤٥٣٨٨٧
٣٢٢٤٣٢٣٩
٠٩١٥٧٠٠٧٤١٠

قالی شویی مدرن با ضمانت 
نشدن  پاره  و  ندادن  رنگ 

به روش كامالاسالمی
(سرویس رایگان)

 قال� شو��
 �ونس 

 سرویس رایگان 
٣٣١٢٨١٨٦

 ٠٩١٠٥٦٤٥٣٩٠
٩٥٢٨٣٢٥٦/ م

 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

٩٥٢٠٦٨٠٧/ ف

 قاليشو��
  بهارستان

٣٢٢١٩٥٤٣
٣٢٢٤٠٠٤٤
٣٢١١٢١١٢
٣٦٠٨٦٥٣٥
٣٧٦٤٠٢٠٥
٦ و ٣٢٢٣٨٦٧٥
٠٩١٥٥١٢٠١٢٢
٠٩١٥٤٧٨٠١٢٢

٩٥٣٢٧٤٦٩/ م

قاليشو��

اعتماد
٠٩١٥١٠١٦٢٣٩

٣٣٨١٢١٠٠
٣٣٤٤٢٦٣٠

٩٥٢٨١٠٩٤/ پ

قاليشو�� مدرن   
عدالتيان

واحد نمونه سال ٨۶ 
سرویس دهی 
تمام نقاط شهر

٣٢١١٨٢٩٥
٣٢١٢١٤٣٦
٣٢١٣٩٥٣٤
٣٨٨٤٦٢٦٨

 رفو پذیرفته می شود
 تحویل درب کارخانه

 ٢۴ ساعته
 سيد رحيم عدالتيان

 و پسران

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

نظافت� اوج توس 

نظافت 3ل�  
 ساختمان ، پله پيلوت 
مبل شویی و قالی 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

نماشویی بدون نياز
 به داربست و نورپردازى
٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢ 
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣١٤٢٠٥/ م

٣٨٨٣٣٠٠٧ 
 ٣٨٦٩٩٢١٠
٣٣٨١٤٤١٣

٠٩١٥٣٠٩٠٧١٨
٩٥٢٩٨٤٥٣/ ل

نظافت� 
تخت جمشيد

ثبت ٢٧۴۵٢
(ُکر) و خشکشویی مبلمان، موکت 

فرش و (نظافت کلی منازل) 
 حتی تعطيالت

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� 

تميز3اران
 شستشوى تخصصی مبل، موکت
قالی و نظافت کلی ساختمان 

٠٩٣٣٩٤٣٠٠٣٢
٠٩١٢٧٧١٤٣٧٤

٩٥٣٣١٠٠٨/ م٣٦٥٨٨٣٢٠

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

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

مبل شو��
 ارم

ثبت ۶٠۴۴٠-سرویس رایگان
با تخفيفات ویژه

خشکشویی مبل ، فرش
 موکت  ، خوشخواب

 با نازلترین قيمت در منزل
 با پيشرفته ترین دستگاهها 
٠٩١٥٠٦٣٢٣٤٣

 ٠٩٣٦٨٣٧٥٦١٧
٠٩٣٧٦٢٥٣٤٨٤

٩٥٣٥٥٧٢٢/ ل ٣٥٣١٢٨٥٧

 نظافت�(ثبت٣٠٣٥٨)

مجير
 راه پله و پيلوت با لوازم

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

٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦
٩٥٣٥٠٩٤٤/ 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

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د�وار
مو3ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

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

٩٥١٧٨٢٦٤/ ط

مبل شو��
 پارسا

ُکر،خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت
نظافت کلی پله وپيلوت

 ادارات و هتل ها
((درصورت عدم رضایت
وجه دریافت نمی شود))

 آزادشهر،معلم،امامت
٣٨٩١٧٢٠١

سجاد،فرامرز،فردوسی
٣٧٦٠٢٩٨٩

قاسم آباد،ميثاق، الهيه
٣٦٢٣٧٥٤٠

پيروزى ،سرافرازان،آب و برق
٣٨٢١٩٥١٧

نخریسی،سيدى،عدل خمينی
٣٣٤٩١٧٨٧

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

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

٩٥٣٥١٩٧١/ ط

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

٠٩٣٧٠٣٠٣٠١٥
٠٩١٥٠٥٩٩٧٣٠

٩٥٣٥٦٥٣١/ م

مبل شو��
باران

(تخصصی)
خشکشویی مبل، فرش ، موکت 

وخوشخواب با دستگاه
 اول رضایت  بعد تسویه
خيام      ٣٧٥٧٣٥١٦
وکيل آباد  ٣٨٥٨١١٠١
سجاد و فرامرز   ٣٦٠١٧٦٣٧
قاسم آباد  ٣٦٦٣٨٢٧٨
پيروزى    ٣٨٨٤٧٥٣١
سایر نقاط    ٣٧٤٩٠٠٠٦ 

مبل شو�� 

بزرگ 
خراسان
اول رضایت بعد تسویه 

تخفيف ویژه عيد نوروز 
خشکشویی مبلمان 
فرش، موکت 
نظافت کلی،پله وپيلوت 

 پيروزى، سرافرازان، هاشميه  

٣٨٩٤٤٥١٧
معلم،اقبال،الدن 

٣٥٠٩١٤٦١
فرامرز،امامت،قاسم آباد

٣٦٠١٦٦٨٣
هدایت ،مطهرى، عبادى

 ٣٧٥٧٨٧١٢
صياد،دالوران،هفت تير 

٣٨٦٤١١٥٢
الهيه،مجيدیه،ميثاق

٣٦٢١٤٥١٥
٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧

٩٥٣٣٥٧٥٨/ ط

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

٩٥٣١٩٣٦٤/ ف

نماشو�� 3تا�ون
شستشوى کليه 

نماها و بناهاى نوساز 
با تجهيزات مدرن

٣٨٦٨٨٣٦١
٣٨٦٩٨٩٤٨

٠٩١٥٨٠٠٤٢٤٤

قيمت استثنا�� 
نظافت کلی ساختمان مبل، موکت 

فرش دیوار با دستگاه در منزل
 آزادشهر                 ٣٦٠٥٤٢٤٣ 
 وکيل آباد               ٣٥٠١٠٦٩٩ 
قاسم آباد               ٣٦٢٣٠٢٥٩ 
احمدآباد                ٣٧٦٢٥١٤٣ 

٠٩١٥٨٨٢٣٣٦٢
 

٩٥٣٣٤٢٩٥/ ف

٩٥٣٥٥٣٢٤/ م

 نظافت� 

ُرهام
 تخفيف ویژه مساجد و هتل داران 

نظافت کلی پله و پيلوت
 خشکشویی مبلمان ،فرش، موکت

 با دستگاه در منزل باکمترین قيمت
 سرافراز،دالوران،صياد

٣٨٩١٦٣٥٥
معلم،امامت،قاسم آباد
٣٦٢٣٧٥٣٣

امام رضا،نخریسی،مصلی
٣٣٤٩١٧٨٨
فرامرز،هدایت،سجاد
٣٧٦٠٢٨٩٦

سراسرى   ٣٣١٢٠٦٧١

فروش- خدمات 
انواع جاروبرقی صنعتی
لوازم خانگی   تعميرات   

خسروى نو کوچه خامنه اى 
(اندرزگو ١٢) بعد فضاى سبز

 ٣٢٢١٦٥٤٧
٠٩١٥٣٢٥٣٨٦٠

٩٥٣٣٤١٢١/ ف

٩٥٣٦١٩١١/ پ

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

٩٥٣٤٤٣٣٦/ ط

نظافت�
هونام

ثبت:۵۵٨۴٨ 

نظافت کلی 
متخصص در کليه امور

وکيل آباد  ٣٥١٣١٥٦١
معلم          ٣٦٠١٥٣٠٨
پيروزى     ٣٨٨٤٧٤٦١
هاشميه      ٣٨٧٠٤٠٠٥
قاسم آباد    ٣٨٧٠٤٠٠٦
سجاد            ٣٦٠١٥٣٠٧
فرامرز      ٣٦٥١٦٨٧٥
احمدآباد    ٣٨٨٤٧٤٦٠
٠٩١٥٤٥١٤٧٢٠

پاt مهر 
نظافت کليه ساختمان مبل فرش 

با دستگاه مجهز اعزام کارگر 
٠٩١٥٢٠٨٥٨٠٠-٣٧٥٧٦٤٠٢

٩٥٣٤١٦٣٣/ ف

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

ار3يده 
شستشوى موکت- مبل

قالی (نظافتی کلی)
٠٩١٥٦٠٠١٢٠٢

٣٦٩٠٨٥١٥
٩٥٣٣١٠٠٢/ م٣٧٦٣٠٧٢٨

توجه       توجه 
١٠ شعبه در سراسر مشهد 

شرکت خدمات نظافتی کار با ما 
در صورت عدم رضایت از خدمات 
هيچ مبلغی از شما دریافت نمی شود 

با قيمت خيلی مناسب 
٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤

٣٦٠٣٩٥٩٩
٩٥٣٦٢٠٧٥/ ف

شستشو� نما� خارج� و 
نظافت 3ل� ساختمان 

بدون داربست
 و باالبر

٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٣/ م

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

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت 3ل�

مبل و فرش
پله و پيلوت اعزام کارگرخانم

 وکيل آباد       ٣٨٦٤٦٥٨٥ 
 قاسم آباد       ٣٥٣١٢٩٩٧ 
 صياد ،الدن    ٣٨٦٤٦٥٨٥
 سجاد ،فرامرز ٣٦٠١٥٥٨٦
 احمدآباد         ٣٧٦٠١١٤٠ 
 معلم                 ٣٦٠١٥٥٨٦

٠٩١٥٤٠١٠٠٥١

خدمات نظافت�

ا�ران
نظافت کلی،موکت

مبل
قالی

٣٧٦٤٣٠٤٠
٣٧٢٥٠٧٠٧ 
٠٩٠٣٢١٦٧٠٩٥

٩٥١٩٥٩٧١/ پفالحتی

٩٥٣٥٩٩٧٧/ ق

نظافت� 

خراسان
تضمينی  با ١٠ درصد تخفيف 

نظافت کلی ساختمان
 (با دستگاه) 

شستشوى مبل و موکت
 و دیوارشویی، اعزام کارگر  خانم 

و آقا مجرب شبانه روزى 
کوهسنگی احمدآباد  ٣٨٤٦٣٤٣٣
پيروزى و کوثر      ٣٨٨٤٤١٤٥
پارک وکيل آباد    ٣٨٨٤٤١٤٦
امام رضا، سعدى ٣٢٢٨١٠٩٩

بازدید رایگان
داراى مجوز رسمی اتحادیه 

به شماره ١۴۵٠
٠٩٣٥٩٤٥٦٢٤٨
٠٩١٥٧٠٦٠٥٩٣

مدیریت: خراسانی

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

نظافتـــ�


