
٢١
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

مبل
شوئ� 
 سریع،تميز،ارزان

خشکشویی 
مبلمان،فرش،موکت

خوشخواب
٣٨٢٢٣٥٥٦ 
٣٧٦٦٨٥٠٢
٣٦٢١٤٥١٥
٣٨٤٧٢٢٧٥

٠٩١٥٧٧٣٢٢٤٧
٩٥٣٥١٨٦٣/ ط

٩٥٣٣٣٩٨٤/ ل

مبل ، د�وار
مو3ت (ثبت ٢٥٥٤٩)

 ٣٦٠٤٠٠٦٧

 صدف
 دیوارشویی،مبلمان،فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٧٥٨٣٢١١
 ٠٩١٥٨٧٧٦٢٢٠

٩٥١٤٥٢٩٢/ د٠٩٣٠٣٧١٠٧٥٢ 

٩٥٣٦١٩١١/ پ

نظافت� مروار�د 
١٠٠ درصد تضمينی ،اول رضایت 

بعد تسویه (بدون تعطيلی)
٠٩١٥٢٢٨٤٠٠٨

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

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

شر3ت نظافت� 
درخشان سبز توس 
متخصص در شستشوى 

مبل، موکت، قالی  
 ٠٩١٥٢٠١٤٢٩١
٠٩٠١٣٠٣٠٨٨٧

٩٥١٤٦١٨٤/ ف

پارت 
سپهر
کليه امور نظافتی 

نيروى حرفه اى خانم و آقا
 تسویه بعد از رضایت

٣٨٨٤٤٦٣٩-٠٩١٥٧٧٧٤١٦١
٩٥٣٥٨٧٣٥/ ف

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

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 

نظافت� 

وظيفه شناس 
اعزام نيروى آقا و خانم 

نظافت پله و پيلوت با وسيله 
٣٨٨٤٥٠٠٨-٣٧٢٦٠٢٢٤
٣٦٠٩٩٩٦١-٣٨٤٥٩٤٠١

٠٩١٥٨١٧١٨٠٥
٩٥٣٥٢٧٥٧/ ق

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

مبل شو��

 شا�ان
مبل، فرش،موکت،خوشخواب 

نظافت کلی ساختمان 

٣٨٢٢٣٥٥٦
 

٣٦٢١٤٥١٥
 

٣٨٥١٧٨٧١
سجاد،فرامرز،ابوطالب

٣٧٦٦٨٥٠٢
 ٣٢٧١٦٦٨٠      

٩٥٢٧٥٦٣٠/ ط

 قابل توجه 
مد�ران آپارتمان ها 

نظافت 
پله و پيلوت 
فقط طبقه اى

 ۴ هزارتومان 
با تمامی لوازم 
همين امروز
 رزرو کنيد 

٣٦٥٧١٤٢٢ 
٠٩١٥٦١٢١٤٧٨
٠٩١٥٦١٢٤٩٢٤
٠٩١٥٦١٢١٧٠٦

٩٥٣٦٠٨٧٢/ آ

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

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

٠٩١٥٩١١٩٧٧٠-٣٧٥٢٨٠١٥
٩٥٣٥٨٦٢٠/ 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

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

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

٩٥٣٠٢١٥٩/ د

سادات
دیوار شویی، مبلمان ، فرش 

موکت و نظافت کلی ساختمان 
با دستگاه

 ٣٦٦٦٦٢٢٦
 ٠٩٣٧٢١٠١٥٦٩

 ثبت ۵١٩٩٨

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

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

 

٩٥٣٥٦٦٢٥/ د

پا3د�س
شستشوى موکت

قالی،مبل،دیوارشویی
سه راه فلسطين،سجاد،وکيل آباد

٣٧٦١٩٠٣٤ 
احمدآباد،کالهدوز،سناباد

٣٨٤١٣٥٨٧
ابوطالب، طبرسی

٣٧٢٤٥٩٨٩
قاسم آباد،پليس راه،جاده قدیم

٣٦٩١٤٠٧٤
٠٩١٥٣١٣٣١٢٤

مرادى
تأسيس ١٣۶٨

نظافت� پو�ا 
شستشو و خشکشویی مبلمان 
موکت، فرش ، نظافت کل 
ساختمان ، ارزانتر ، مطمئن تر 

 ٣٨٦٨٦٤٧٨
٣٦٠٧٠٢٤٩

٠٩٣٨٦١٢١١٨٨
٩٥٢٨٢١٩١/ پ

آبنوس 
دیوار، مبل، قالی

نظافت کلی ١٠٠% تضمينی

٣٧١١٢٥٧٤
٠٩١٥١٢١١٤٦٤

رضا زاده
٩٥٣٤٧٠٥٦/ ق

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)

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

٩٥١٩٩٧٥٧/ د

پا3ان
مبل-فرش-د�وار

١٠٠%  تضمينی
نظافت کلی 

با قيمت استثنائی   
اعزام کارگر-  ثبت     ٣٧۴۴٨

سراسرى    ٣٦٠١٨٤١٨      
      ٣٦٠٨٠٧٥٠ وکيل آباد   
قاسم آباد       ٣٦٦١١٢٦٠ 
هاشميه         ٣٨٨٣٩١٨٤      
سجاد             ٣٧٦٢٥١٥٥ 
پيروزى           ٣٨٩١٨٣٣٥
کوهسنگی    ٣٨٤٠١٢٩٦
خانم رضایی  ٠٩١٥٣١٩٢٣٣٩

٩٥٢٩٨٠٥٣/ د

نظافت� 
خيام

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

٣٧٦٤٨٠٠٨ جمعه زاده
٠٩١٥١١١٥٥٠٨

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

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� پو�ان
پله و پيلوت

٠٩١٥٠٠٦٠٣٨٠-٣٣٨٧٤١٥٨
٩٥٣٦٣١٠٢/ ق

آراد
مبل،فرش،د�وار 

 نظافت کلی 
کليه نقاط شهر

٣٨٨٢٤٧٤٥
٣٨٧٦٥٣٩٨

٠٩١٥٤٤٢٨٠٢٠
٩٥٣٤٨٤٢٠/ د ثبت ۴٨۶٣٩

شستشوگران 

فلسطين 
دیوارشویی 

مبلمان- فرش
«فالحتی»

٣٧٦٥٠١٠٠
٣٧٢٧٢٢٢٤
٠٩١٥٨٠٨٠٠٨٦

٩٥٣٤٩٩٧٤/ م

نظافت� 
نظافت پله و پيلوت اعزام نيرو

 با وسایل در اسرع وقت
٠٩٣٣٥٣٨٨٨٩٥

٩٥٣٦٢٥٧٢/ پ

نظافت�
3ل� پله و پيلوت

مبل، فرش، موکت 
در منزل 

 نيروى روزمزد خانم و آقا
 عبدالمطلب - مطهرى 

 ٣٧٥٣٤٦٠٣
وکيل آباد - پيروزى 

 ٠٩٣٠٩٢٦٩٣١٩
قاسم آباد 

 ٠٩٩٠٨٢٤٩٢٧٢
شبانه روزى در سراسر مشهد

٩٥٣٢٦٧٠٩/ ف

پرند
نظافت کلی آپارتمان

 هتل ها ، ارگانهاى دولتی 
و خصوصی ، دیوارشویی  

پله ، پيلوت ، موکت ، فرش  
شستشوى مبل ، ثبت٣٧٩٢۴

٣٦٠٤٣٧١٦
 ٣٧٦٤٨٩١٣
٣٨٤٠٠١٥٧
٣٨٥٥٢٠٠٤ 
٣٨٦٤٧٢٧٦ 

 ٣٨٨٤٠٧١٥ 
٠٩٣٥٤٠٨٠٤٨٤
٠٩١٥٣٢٤٣٥٩١

٩٥٣٣٦٦٤٢/ ل

 مبل
شوئ�

 قيمت ارزان،کيفيت عالی
خشکشویی 

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
دیوار شویی

سراسر مشهد
٣٦٠١١٩٣٩ 
٣٨٢١١٠٧٣
٣٥٠٩٩١٧٧
٣٧٦٦٠٥٢٠
٣٦٦١٧٧٢٦

٩٥٣٥١٨٥٥/ ط

ستاره 
امور نظافت کلی

 اعزام کارگر خانم و آقا - سراج
٩٥٣٢٢٤٩٨/ ف٠٩١٥٠٧٤٧٠٥٨

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

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

بدون داربست
 و باالبر

٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٣/ م

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

٩٥٣٤٨٥٢٠/ ل

٩٥١٧٨٢٤٠/ ف

سپنتا
٢٠ هد�ه

متخصص در نظافت واحدهاى 
نوساز و راه پله با دستگاه

(بازدید رایگان)

استخدام اکيپ نوساز

٣٥٢٤٢٢١٣-٣٥٢٤٣٣٤٧
٠٩١٥٠٠٢٨٠١١

٩٥٣٢٦٥٣٨/ د

نيلوفر 
تخفيA و�ژه ثبت ٥٦٢٣٦

نظافت کلی ساختمان 
شستشوى مبل، دیوار، موکت 

و سراميک با دستگاه هاى 
پيشرفته، پله و پيلوت

 اعزام نيروى مجرب خانم و آقا
وکيل آباد ٣٥٠١٨٤٣٤

سجاد           ٣٧٣٢٦٤٥٦
احمدآباد    ٣٨٣٣١٧٨٢
کالهدوز     ٣٧٣٢٤٧٦١
هاشميه      ٣٨٣٣١٧٨٢
قاسم آباد ٣٥٠١٨٤٣٤
کوهسنگی ٣٨٣٣١٧٨٣
پيروزى       ٣٥٠١٢٠٦٧

٠٩٣٣٢٨٤٤٣٤٣

شفق
شستشوى مبلمان ، موکت  

خوشخواب قالی و غيره
٣٧٦٧٦٤٢٣
٣٦٠٤٦٥٦٠
٣٨٤٦٨١٠٨

٩٥٣٤٢٧٩٠/ ف   ٣٦٠١٧٩٠٤ 

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

٩٥٣٠١٩٧٠/ ف

سبز طراوت توس 
نظافت کلی ساختمان

 با دستگاه، اعزام کارگر 
بدون تعطيلی 

مدیریت عليزاده 
٣٨٨٤٣٢٠٧-٣٧٦٧٦٣٦٠
٣٥٢٢٤٧٧٩-٠٩٣٩٥١٨٣٢٠٧

٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧


