
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٩

٩٥١٤١٤١٤/ د

 ا�زوگام شرق
کلی ولکه گيرى

بدون تعطيلی-بازدید رایگان
  ٣٥٢٢٣٥٢٠ آباد   قاسم 
پيروزى       ٣٨٤٧٦٦٤٠      
معلم            ٣٥٢٢٢٨٢٤
٣٨٤٧٦٦٣٩ احمدآباد    

نخریسی        ٣٨١١٢٨٠٦       
ابوطالب         ٣٧٥٢٤٥٦٨  
٠٩١٥٥١٤٨٥٢٤ توس     

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

ا�زوگام شرق
عضورسم� اتحاد�ه
لكه گيرى با ضمانت ١٠ ساله 
با تایيد مهندس ناظر محمدى

سجاد ٣٧٦٥٣٨٦٧    
احمدآباد٣٨٤٦٤٧٥٠

عدل خمينی٣٨٥١٧٢٣١ 

وكيل آباد٣٨٨٣٤٠٤٢

پيروزى٣٨٧٦٢٤٣٢ 

٠٩١٥٣١٤٨٦٠٤
٩٥٢٨٩١٠٥/ ل

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

٩٥٣٥٧٨٦٣/ ف

 MDF 3ابينت فلز و
مستعمل شما را با قيمت باال 

خریداریم  ٠٩١٥١٠٧٨٦٥٢
٠٩١٥٢١٦٤٣٧١

٩٥٢٣٦٥٠٨/ ق

MDF لطف� 
 مجرى تخصصی دکوراسيون داخلی

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

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

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

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

تKنوت= 
تحو�ل ٢٤و٧٢ساعته

انواع کابينت کالسيک
 MDF، هایگالس،وکيوم

اشکاف کمدهاى ریلی
 با مدرن ترین طرح هاى روز
 ٠٩١٥٠٦٩٨٠٢٠
٠٩٣٨٧٠٢٤٩٦٦

٩٥٣٥٣٣٨٨/ پ

�ارزان-فور
MDF تعميرات تخصصی

خرده کارى
٩٥٣٤٧٩٥٠/ د٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

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

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٣٣٧٨٧٢/ ف

 3ابينت
 کمد،پارتيشن 

تخفيف ویژه کارمندان
٣٨٧٨٦٦٠٠-٣٥٢٤٧٨٧٠

 ٠٩١٥٩٧٥٦٧٣٩
شرکت ردکا

زیر قيمت بازار 
٩٥٣٣٦٩٢١/ ق

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

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

تحو�ل 3ابينت 
در٧٢ ساعت
با ١٢ ماه گارانتی 

بازدید رایگان با پيکج هدیه
٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

٩٥٢٧١١٩٠/ ف٠٩٣٨٩٦٦١٩٧٣

٩٥٣٣٠١٣٢/ م

شر3ت زر�ن صنعت 
طراحی و اجرا دکوراسيون

تجارى ومسکونی
 کابينت و کمد دیوارى

پارکت،  پنل و کاغذ دیوارى ...
بين معلم ٨ و ١٠ پالک ١٩۶

٣٦٠٥٢٥٥٢
٠٩٣٦٧٨٤١٣٩٣

٠٩٠١٣٣٣١٢٩٠

خرده 3ار� و 
تعميرات 

 

٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨
٩٥٢٨٩٥٥٨/ ف

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

حتی ایام تعطيل

 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

 �تعميرات و بازساز
�انواع 3ابينت و 3مدد�وار

 

٠٩١٥٨٠١٣٣١٠
٩٥٣٦٣٥١٩/ م

اجرا� تخصص� 
تخت تاشو، کابينت، کمددیوارى و 

سيسمونی (تحویل در اسرع وقت) 
نمونه در تلگرام ٠٩١٠٥٦٢٤٠٠٩

٩٥٣٥١٠٣٧/ م

٩٥٣٥٩٠٢١/ م

تعميرات و
�خرده 3ار

 

 ٠٩٣٧٣٥١٥٨٥٩

�3مد د�وار� متر
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

طرح تعو�ض
دربها� فرسوده
 بادرب ضدآب

٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠ 
٩٥٣٤٢٠٦٦/ د

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

٠٩١٥٩١٩٧٠٨٤(فقط نقد)
٩٥١٦٣٠٩١/ ط٠٩٣٨٣٨١١٠٣٣

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

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

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

٠٩١٥٠٠٧٢٢٨٣
٩٥٣٣٦٧٣٠/ ق

توليد کننده تخت هاى تاشو 
با نصب رایگان

آرا

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

٩٥٣٤٥٠٣٢/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

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

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

٩٥٣٦٠١٩٤/ ل٠٩١٥١٢٢٢٣٥٥

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

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

 �3ابينت 3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٥٥/ ق

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

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

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

3ابينت و ام د� اف


