
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٧

٩٥٣٠٠٢٨٥/ م

 شر3ت تعاون�

تخر�ب 
خاکبردارى 

رحمتی و 
پسران

شماره ثبت ۵۴۵۶٩
سرعت، ایمنی ، کيفيت 

مجرى پروژه هاى 
تخریب و خاکبردارى 

کليه خرید مصالح 
با کادر مجرب 

اجاره بيل مکانيکی و پيکور
 CGL بيمه

٠٩١٥١١١٩٢٧٧ 
٠٩١٥٣١٤٦١٥٠
٠٩١٥٣٠٨٩٥٠١

٣٣٧٥١٥٨٥

تخر�ب فور� خرید و حمل
کليه ضایعات درب و پنجره و 

آلومينيوم و ...  ٠٩٣٥٨٠٣٦٥٦٠
بيضایی ٠٩١٥١٠٥٨٤٣٣

٩٥٢٩٥٦٠١/ ف

�  تخر�ب فور

 ٠٩١٥٥٠٦٤٤٥٤
٩٥٢٣٦٢٨٥/ ق

٩٥٠٩٢٦٢٢/ م

تخر�ب
�خا3بردار

انواع ساختمانهاى بتنی واسکلت 
فلزى، خرید آهن آالت ، درب و 
پنجره ، ضایعات ،موتورخانه و...

 به قيمت مناسب

٠٩١٥١١٥٦١٥٣
٠٩٣٩٩٣٢٣٨٨٨
٠٩١٥١١٣٤١٣٩

تحت پوشش بيمه - عبدى

تخر�ب سلطان� 
خاکبردارى و گودبردارى
 CGL تحت پوشش بيمه هاى
مشاوره رایگان با كادر مجرب 
با قيمت مناسب كليه لوازم 

ساختمانی شما را خریداریم  
٠٩١٥٣١٩٤٠٢٩

٩٥٣٤٢٩٠٠/ ل٠٩١٥٦٩٠٦٥٢٠

تخر�ب 
مترى ۴٠٠٠

٩٥٣٥٩٩١١/ پ٠٩١٥٥٢٨٤٨٣٦

تخر�ب ارزان 
خرده کارى- بازسازى فورى 

٠٩١٥٩٠٧٤٣٨٨
٩٥٢٩٤١٨١/ ق

٩٥٣٤٢٩٠٩/ ق

3رگير�- 3اشت انواع 
بلت و شيارزن�  

٠٩١٥٨٠٢٢٥٣٣

حمل خاt و 
نخاله

 

٩٥٣١١٢٥٧/ د٠٩١٥٥٨٢٩١٣٥

جوشLار� اسLلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

نرده
 در نصA روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

درب 
آ3اردئون�

با رنگ کوره اى
 تحویل روز با ١٨ سال سابقه 
نرده راه پله، حفاظ ،پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٣٥٠٣٦٦/ پ

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب 

آکارد ئونی، بعلت توليد انبوه ارزان 
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

جوشLار� ارزان 
برشکارى، اسکلت، خرده کارى 

گاز، تعميرات، سایبان 
٠٩١٥٩٠٦٩٢٢٣

٩٥٣٥٨٧٤٦/ ف

٩٥٣٦٠٩١٦/ م

�جوشLار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

�جوشLار� و برشLار
اجرا اسکلت -پله -نما،سایبان

 خرده کارى (درب وپنجره)آبگرمکن
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

جوشLار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩
٩٥٣٥٣٢٠٣/ پ

IPE و PG لتLاس �جوشLار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

درب آ3اردئون� 
 �تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره 

٠٩١٥٨٢٠٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٥٧/ ف

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٣٤٥٩٩٢/ ف

�جوشLار� فور
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

آ3اردئون� 
کرکره سنتی

 مترى ٣۵٠٠٠ تومان
 و روالپ

   ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
   ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٩٥٣٤٣٨٥٦/ ف٣٦٩٠٢٦٤٨

جوشLار� اسLلت مهارت 
اجراى کليه سقف هاى شيبدار  
کامپوزیت، متال دک، کروميت 

٠٩٣٣٣٢٤٩٦٢١
٩٥٣٣٥٧٧٦/ ف

 �جوشLار
بعداز همه با ماتماس بگير�د
قاسم آباد،وکيل آباد،ميثاق، سجاد

جهاندار       ٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥  
٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

جوشLار� سيار سيد
خرده کارى اسکلت، نما، درب و 

پنجره بازدید رایگان
٠٩١٥٨٩٦٤٨٨٢

٩٥٣٠٤٤٤٣/ ف

٩٥٣٥٨٠٨٧/ ف

اجرا� تخصص� اسLلت
فلزى سنگين (تيرورق، باکس)

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٣٤٧٥٦٣/ پ

حفاظ آپارتمان� 
درجه ١ با ضمانت دماوند 

بين معلم ٢١و٢٣ پالک ٢۵٧ واحد١
٠٩١٥١٢٥٧٠٦١-٣٦٠٧١١٤٤

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشLار� سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع حفاظ 

آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

زیر قيمت بازار
٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

Aار سيار ظر�Lجوش
نرده در یک روز،بالکن،سایه بان
سقف، آالچيق ، اسکلت،حفاظ و...

٠٩٣٣٧٨٠٠٩٩٦
٩٥٠٦١٥٤٦/ خ

 �جوشLار� سيار قد�ر
نرده،حفاظ، تعميرات

 خرده کارى ،پارکينگ، سایبان 
٣٦٢١٦٠١٤-٠٩١٥١٠٧١٦٥٦

٩٥٢٧٠٦٣١/ پ

دفتر خدمات مهندس� 
مشاور خانه عمران

طراحی پالن داخلی
 پيمانکارى، بازسازى

 طراحی دکور و فضاى تجارى
 نماهاى مدرن و کالسيک

٠٩٣٣٢١١٤٤٠٣
٣٨٤١٢١٢٢

٩٥٣٢٩٠٠٣/ ف

 دفتر خدمات مهندس� 
 اخذ پروانه ساخت با تخفيف

 پالن معمارى و محاسبات بهينه سازه 
٣٧٦٠٥٧٣٧-٠٩١٥٣٠٤٢٤٢٢

٩٥٣١١٠١٢/ م

ساخت  طراح�،  پروانه، 
پایان کار (٢٠ سال سابقه) 

٠٩١٥٥١٢٠٣٢٢
٩٥٣١٣٥٧٧/ ف

گروه معمار� ِسِون 
اخذ پروانه ساختمانی با شرایط خاص 
www.se7enarchitecture.com

٩٥٣٣٠٧٩٢/ ف٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٠

٩٥٣٦٠٩١٤/ م

داربست فلز� سهند
نصب سریع و مطمئن
 ٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٠
٠٩١٥٢٠٦٥٤٦٠

٩٥٣٠٦٢٧٢/ ف

داربست
 بهروز

نصب سریع و 
مطمئن با بيمه 

اجراى
 پروژه هاى عظيم 

با تخفيف ویژه
٣٨٨٢٤٥٩١
٣٢١٢٥٣٣١

٠٩١٥٣١٤٨١١٤
 ٠٩٣٩٩١٥٨١١٤

دستجردى

tپيچ  و  رولپال
با بيش از ١٠سال سابقه
نيرومند ٠٩١٥٨١٣٧١٤٥

٩٥٣٥٨٩٥٨/ پ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٩٥٣٤٧٣٨٦/ پ٣٢١٧٧٥٤٠

داربست طر�قت
بيمه مسئوليت

٠٩١٥٥٠١٠٥٢٠
٠٩١٥٦٠١٠٥٢٠

٩٥٣٥١٩٧٨/ م

٩٥٣٢٧٧٥١/ پ

 tپيچ رولپال
tو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

فورىداربست
 نصب سریع،تخفيف ویژه

ساالر  ٠٩١٥٤٠٠٤٥٦٠
٩٥٣٥٣٢٦٩/ پ

داربست زنگنه 
اجراى پيچ رولپالک، نما

کفراژ، زیربتن، بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٣١٦٦٩٥٧

٩٥٣٤٨٢١٢/ م

٩٥٣٥٢٠٧٦/ پ

داربست
 آنال�ن

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن 

(بيمه مسئوليت) تخته
     ٠٩١٥٨٩١٥١٠٠

٣٨٨٣٧١٠٧

٩٥١٥٤٠١٨/ م

 شمس
 بيمه مسئوليت و بی نام

٣٦٦٣٥٤١٨
٠٩١٥١١٤١٧٨٨

خطيبی

داربست 
و3يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

 تخته و بشLه 

٠٩١٥٤٠٣٧٠٩٢
٩٥٣٥٧٤٨٣/ پ

٩٥٢٩٨٨٤٩/ ف

فروش 
ز�ر قيمت 3ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

داربست حسين�
 نصب سر�ع با بيمه 

٠٩١٥٥٠٠٦٧٢٤
٩٥٣٠٩٤٨٢/ ط

٩٥٢٧٣٦٢٢/ پ

داربست و 
tپيچ و رولپال
سيد رضوى 

٣٢٧٦٣٠٦٠   با بيمه    
٠٩١٥٦٢٠٠٠٧٥

خرید و فروش لوازم داربست

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

٩٥٣٦٢٩٥٤/ م

داربست
tوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

٩٥٣٤٤٣٣٨/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

٩٥٣٦٠٩١٥/ م

تخته وبشLه
اجاره،خریدوفروش

اکبرى   ٠٩١٥٩٩٢١٧٧٦

داربست
 آذ�ن نما
نصب سریع ومطمئن با
بيمه مسئوليت ،پيچ ورولپالک

 ٣٨٦٧٩٣٦٤
٠٩١٥٣١٣٩٨٨١

٩٥٣١٥٦٤٧/ پ

٩٥٣٤٠٣٤٨/ ط

 tداربست و پيچ رولپال
مالئ�

٠٩١٥٣٠٥٠٣٩٦

 داربست قاسم� 
٠٩١٥١١٧٢٩٤٣

٣٢١٣٣٨٠٨-٣٢١٣٨٠٦٠
٩٥٢٨١٦٩٦/ ق

٩٥٣٠٥٣٢٩/ ط

داربست 
راستگو
٠٩١٥١١٠٤٨٨٠

٩٥٢٤٠٢٥٠/ پ

داربست 
�رضو

٣٧٣٢٠٨٢١
٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

نصب فورى- بيمه بی نام 
پيچ ورولپالک

٩٥٢٨٤٦٤١/ د

داربست محLم
نصب امروز- تخته و بيمه 

٣٧٦٠٤٤٠٦

داربست

 بهار
١- نصب  فورى بابيمه
(با لوازم، بدون لوازم)

٢- خرید و فروش 
واجاره 

 (لوازم داربست ، تخته وبشکه)
٣- پيچ و رولپالک

(انواع سنگ و سراميک) 
 ٠٩١٥١١١٩٢٥٠

شریعتی ٣٢٧٠٦٦٤٦ 
٣٦٦١٨١٧٧

٩٤٥١١٠٦٥/ پ

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
مشهدتLني= 

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

٩٥٣١٢٠١٠/ ف

داربست تنها 
با بيمه مسئوليت 

٠٩١٥٩٢٥٦٧٧٣

داربست سما 
 ارزان تر از همه جا

٠٩١٥٤٤٤٣٩٠٩
٩٥٢٧٩٢٨٣/ ف

٩٥٣٠٣٣٣٩/ پ

tپيچ ورولپال
باضمانت وبيمه

    نيرومند  ٠٩١٥٧٦٧٥٣٤٣

٩٥٣٣٥٣٦٠/ د

داربست
 البرز

نصب در کليه نقاط 
٠٩١٥٣٠٤٨٣٠٢

٣٥٢٢٧٨٥٦-٣٧٢٥٧١٤٥
٠٩١٥٣٢٢٤٤٣١

٩٥٢٨٣١٨٦/ ط

پيام 
نصب سریع با بيمه

مجرى پروژه هاى عظيم
ساختمانی صنعتی و زیربتن

(باامکان تهاتر)
 با لوازم و بدون لوازم

پيچ و رولپالک
مرکز خرید و فروش لوازم داربست 

٠٩١٥١١١٤٠٩٠
٠٩١٥١١١٢٣٩٠

 ٣٨٥٥٤١٤١
نوشاد 

داربست

 محمد پور 
  همين امروزبا بيمه حوادث  تخته رایگان 

٠٩١٥٥١٨٦٨٤٣ -٣٢٦٨١٦٥٢
٩٥٢٤٦١٠٧/ ط

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست 3يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

�داربست مهد
قيمت مناسب+بيمه

 ٠٩١٥٣٠٤٨٢١٤
٩٥٣٠٨٤٦٤/ ف

٩٥٣٢٥٣٣٧/ م

tپيچ و رولپال
سنگ و سراميک

٠٩١٥٥٠٢٢٣٧١-٣٢١١٣٧١٢

تخته و بشLه
اجاره ،خرید و فروش

 ٠٩١٥٣٨٢٨١٣٨
٩٥٣٣٩٠٩١/ پشریعتی

٩٥٣٦٠٩٢٥/ م

داربست

 ساالر
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت بی نام 
پيچ و رولپالک و تخته زیر پا 

     ٠٩١٥٥١٣٣١٩٠صادقپور 
  ٠٩١٥٦٠٠٣١٩٠

چشم انداز
نصب سریع و ایمن

٠٩١٥٣١٤٩٢٥٢-٣٦٠٧٣١٣٩
٩٥٣٠٦٣٥٨/ ل

٩٥٣٦٢٦٢٦/ خ

داربست پرد�س
بيمه مسئوليت،تخفيف ویژه

جاده سنتو ، جاده قدیم
٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٧١٨٢٢

اجاره، خر�د، فروش 
تخته و بشکه

٠٩١٥٧٧٦١٣٢٥
٩٥٣١٠٣١٦/ پ٠٩١٥٩٠٦٤٢١٩

٩٥٣٠٩٥١٢/ پ

پيچ
tرولپال

داربست
باضمانت وبيمه 

خسروى ٠٩١٥٩٧٦٠٠٨٥
شریعتی ٠٩١٥٧٦٥٣٨٩٤

داربست

سادات
نصب سریع با بيمه وتخته

 و پيچ ، رولپالک

٣٢١١٧٠٧٠ 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٥
٠٩٣٥٧٣٥٥٣٦٧

٩٥٣٥٦٥٣٦/ م

رولپالt ارزان
داربست یا طناب ، ترميم ، ساب 

٩٥٣٢٢٥٠٣/ خ٠٩١٥٥١٣٥٩٧٨

رستگار
تخفيف ویژه 
سریع با بيمه
٠٩١٥٦١١٦٧٤٣

٣٨٩١٩٦٦٨
٣٢١١٢٢٣٦

٩٥٣٠١٩٨٧/ خ

داربست پارسيان 
 

 ٠٩١٥٥١٧٨٣٧٤
٠٩١٥٧١٠٨٣٧٤

٩٥١٤٦٦٦٢/ ف

لوازم داربست 

 خر�د
�فور

٠٩١٥١١١٩٢٥٠
٩٥١٩٩٩٦٨/ پ

٩٥٣٢٨٤٧٧/ پ

داربست خوش قول 
تخفيف ویژه     
واقعًا خوش قول

٠٩١٥٥٢٠١١٤٥

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

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

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

٩٥١٩٨٩٤٤/ پ

 داربست
 خزر

 با بيمه مسئوليت 
عضو مجاز اتحادیه

کریمی  ٠٩١٥٣١٤٧٦٩٤

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

پيچ و رولپالك سنگ
با داربست(آبادگران) ، تعمير نما

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

داربست �جوشLار

خدمات مهندس�
(نقشه، نظارت، اجرا)

٩٥٣٠١٣٧٨/ م


