
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٥

ضا�عات 
صداقت

آهن، چدن، مس، آلومينيوم، 
پکيج موتورخانه و شوفاژ تيرآهن 

ميلگرد و خرده ریز انبارى 
به قيمت باال

 (حمل رایگان )
٠٩١٥٨٢٥٧٢٨٢

٩٥٢٨٥٩٥٨/ ق

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

آلومينيوم ، مس ، چدن ، 
شيرآالت، موتورخانه ، کابينت ، 

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

 ضا�عات خراسان�
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد و خرده ریز انبارى 

به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥٣٠٦٧٦١/ م

ضا�عات 
�آهنتخر�ب فور
ساختمانی  مستعمل  آالت  آهن  و   

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٣٥٦٠٤٧/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨ 

 �خر�د ضا�عات گناباد
آهن- آلومينيوم- مس- برنج

 چدن- شيرآالت- شوفاژ
 موتورخانه- درب و پنجره
کابينت- تيرآهن- ميلگرد

کلی و جزئی 
و خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٩٣٨٩٠٠٢٥٣٩
٩٥٣٥٩٢٧٦/ م

 خر�د ضا�عات آهن
آلومينيوم مس برنج

دائی  ٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥٣١٣٦٩٩/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

ضا�عات 3مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

آلومينيوم، آهن و مس و ...
٣٧٤٢٩٨٦٠

٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق

٩٥٣٤٤٣٤٠/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

٩٥٣٤٠٥٨٣/ م

ضا�عات 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، برنج 
چدن، شيرآالت ،شوفاژ 

موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی

 و خرده ریز انبارى به قيمت باال
٠٩١٥٨٠٧٦٨٥٠

٩٥٣٥١٠٣٦/ م

خر�د ضا�عات 
�گناباد

آهن ، چدن ، مس ، آلومينيوم
شير آالت،درب و پنجره، کابينت

پکيج،شوفاژو موتورخانه
خرده ریز انبارى و...(به قيمت باال)

حمل و بازدید رایگان 
شفایی ٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٣٦٣٧٥٣/ ف

خر�د 3ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

٩٥٣٤٤٣٢٨/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

خر�د ضا�عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه، 
شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥٣٠١٢٧٩/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

خر�د ضا�عات 
آهن آالت، درب و پنجره 
آلومينيوم، مس، کولر 
شوفاژ،موتورخانه،خرده ریز 

 به باالترین قيمت خریداریم 

٠٩١٥٦٠٠٣٠٤١
٩٥٣٤١٣٥٢/ ط

 �خر�د نقد

ضا�عات 
 
 

٠٩١٥٠٠٤١٣٣٦
٠٩٣٥٤٠٧٤٤٦٨ یزدى

٩٥٢٩٨٣٨٠/ ق

خر�د ضا�عات 
 «�«بيرجند

ضایعات آهن- آلومينيوم
 مس- برنج- شيرآالت

 چدن- موتورخانه- پکيج
 شوفاژ- کابينت- آبگرمکن

تيرآهن- ميلگرد
 کلی و جزئی و خرده ریز انبارى

 «به قيمت باال» خریداریم 
حمل و بازدید رایگان 

و خرید از ارگان هاى دولتی 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٢٦٣٠٨٥/ م

ضا�عات
 خين عرب

آهن،آلومينيوم، مس، برنج، 
چدن، شيرآالت، شوفاژ و 
موتورخانه درب و پنجره 

کابينت تيرآهن ميلگرد و 
ضایعات کارخانجات و لوازم 

انبارى به قيمت باال
 خرید از 

ارگان هاى دولتی
٠٩٠١٣١١٧٩٠٠

٩٥٢٨٥٦٩٥/ ق

خر�د ضا�عات
�نوروز

آهن آالت، آلومينيوم، مس، برنج، 
شيرآالت، موتورخانه، پکيج، 

شوفاژ، کابينت، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد و خرده ریز انبارى

(به قيمت باال)حمل و بازدید رایگان
٠٩١٥١٦٧٢٥٩٤

٩٥٢٨٢٤٩٢/ م

مجر� سقA ها� 3روميت 
فروش پل� استا�رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

همگرسازان
مجرى تخصصی سقف

متال دک
٩٥٣٣٠٥٨٠/ د٠٩١٥١١٨٥١٢٥

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  t3امپوز�ت، متال د 

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

٩٥١٥٩٨٥٧/ ف

 tمتال د
مجرى تخصصی سقف متال دک ناظر و 
مجرى ذیصالح نظام مهندسی ساختمان 
٣٨٨٤٥١٤٦-٠٩١٥٤٤٠٧٧٣٠

٩٥٣١٥٣٠٨/ خ

اجرا و نصب سقA شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

٩٥٣٣٢٥٨٤/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 

کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 
طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

سردخانه 
طراحی-ساخت-نصب-گرانتی
پنل استاندارد ١٠سانت ٧٨

٩٥٣٢٠٣٥٥/ ل٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧

٩٥٣٠٦٩٥٠/ ب

  آردوازسفال پرچين
٠٩١٥٩٧٦٠٠٥٠ 

٠٩٣٨٢٤٢١٣٩٨

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره
(بازدید رایگان) ٠٩١٥١٠٠٢٣٧٦

٩٥٣٥٧٣٠١/ ف

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

آردوازسفال ورق 
ساندو�چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

سازه ها� فضا�� پاژ
مشاوره، طراحی و اجراى

 پارکينگ هاى ادارى
و خانگی بدون پایه

 سایبان ،آالچيق، انبار
٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣

٩٥٢٧٥٧٧٧/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

٩٥٣٥٦٧٤٠/ ق

 فقط و فقط
 سقف شيبدار، آالچيق

 حفاظ سردرب، پارکينگ
٣٧٢٥٨٥١٦-٠٩٣٧٣٩٠٦٤٥٨ 

ا�رانيت، 3ر3ره رنگ�
طرح سفال، پرچين فروش و 

اجراى سقفهاى شيبدار
٠٩١٥٣٢٠٣٦٤٦-٣٧٣٣٣١١٨

٩٥١٩٣٨١٣/ ف

 Aپوشش سق
رضا 

اجراى انواع سقف هاى 
شيب دار آالچيق، سردرب، 

سوله، پارکينگ 
٠٩١٥٥٠٣٩٦٥٦
٠٩٣٨٨٥١٩٦٥٦

٩٥٢٧٢٨٧٤/ ف

اجرا� انواع سقفها� شيبدار 
 ضمانتنامه 3تب�، قيمت مناسب 

٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩

٩٥٣٥٦٧٦٥/ م

پوشش سقA 3وثر
شيبدار  سقفهاى  اجراى  و  طراحی 
 pvc اجراى پارکينگ سردرب آالچيق

٠٩٣٨٣٣٤٢٥٨٥ تنهایی
٩٥٣٤٥٨٤٦/ ف

طوس پوشش
فروش ورق طرح سفال، پرچين، 

ایرانيت، سفال طبرستان و 
رنگی، اجراى پارکينگ، پلی 
کربنات، PVC، نقد و اقساط 

بازدید و مشاوره رایگان
٣٨٦٧٧١٨١

٠٩١٥٣١٤٣٢٠١
٩٥٢٣٩٣١٩/ ف

پارسيان پوشش
فروش و اجرا کليه سقف هاى 

شيبدار زیر فی بازار
٣٧٣٤٤٥٩٣-٠٩١٥٣٠٥٩٤٥٩

٩٥٢٩٩٥٦٣/ ل

پوشش سقA شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

شيبدار   Aسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٣٤٥٨٣٦/ ف

سقA و سا�ه 
3وروش 

فروش و اجراى انواع 
سقفهاى شيبدار: سوله

 سفال بام، آالچيق، سردرب

upvc پارکينگ تک پایه

سقف کاذب: رابيتس

 pvc، ۶٠×۶کناف، تایل ٠ 

٠٩١٥١١٠٠٠٢١
١-٣٦٦٧٦٦٤٠

٩٥١٩٦٢٤٢/ ق

٩٥٣٦٢٢٥٢/ ف

اجرا� انواع سقA ها� شيبدار
ضمانت نامه کتبی، قيمت مناسب     

 ٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩
٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠

٩٥٢٩٠٢٥٩/ م

Aپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

٩٥٣٥٧٠٤٥/ ق

3ناف ا�ران
مجرى فروش و اجرا سيستم 

هاى DRYWALL طبق 
استانداردهاى فنی کناف ایران و 
تحت نظارت بازرسين کيفی کناف 

ایران انواع سقف هاى کاذب 
دیوارهاى جداکننده و پوششی 

مشاوره طراحی رایگان
٠٩١٥٥١١٨٢٩٢

٠٩١٥٠١٠٨٢٩٢

نو�ن رابيتس
قيمت  و  زمان  مدرن،  طراحی 
مناسب مجرى سقفهاى کاذب و نما

٠٩١٥٩٦٦٢٥٣٠
٩٥٢١٢٥٢٧/ ق

٩٥٣٥٢٦٤٩/ م

٦٠×٦٠Aسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقA 3ناف 
نازلتر�ن قيمت 

ضمانت بدون قيد و شرط 
تحویل تأیيدیه از بازرس رسمی 

کناف ایران 
(مشاوره و طراحی ٣ بعدى رایگان) 

پيمانکار: پروژه ٢٨٠ واحدى 
سرافرازان، هتل ميثاق، بيمارستان 
جواد االئمه، هتل الماس هتل کيانا، 

مسکن مهر گلبهار 

 ٣٨٨٢٢٦٢٧
٠٩١٥٤٧٤٠٣٠٠

سب= سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

اجرا� سقA 3اذب 
3ناف، تا�ل، PVC ، تعميرات

 

٠٩١٥٠٧٢٧٥٢٠             
٩٥٣٠٠٦٠٠/ ق٠٩٣٥٩٠٧٠٣٧٤

 Aسق �اجرا
3اذب 

سایبان - پارکينگ 
 اتاقک و دیوار پوش
٠٩١٥٥٠٤١٢٧١

٩٥٣٢٨٦٥٥/ ف

اجرا� تخصص� 3ناف
سقA و د�وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥٣٤٧٢٢٢/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

٩٥٢٧٠٩٦١/ ف

3ناف باران
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

اجراى سقف کناف دکوراتيو  
ساده ،اجراى انواع دیوار 
جایگزین رابيتس و گچ  

 PVC -۶٠ ×۶تایل ٠
 ٣٦٠١٧٨٣٤-٣٦٦١٠٦٧٣

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

ا�رانا   3ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

کناف-تایل-PVC (مشاوره رایگان)
٩٥١٣٤١١٩/ ق٠٩١٥٤٠٢٤١٨٣

     سقA 3اذب
 PVC تا�ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٣٥٤٦٢٢/ ف

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقA 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش

کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

٩٥٠٨٥٣٨٠/ ف

3ناف باران
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

اجراى سقف کناف دکوراتيو 
- ساده ،اجراى انواع دیوار 

جایگزین رابيتس و گچ  
 PVC -۶٠ ×۶تایل ٠

 ٣٦٠١٧٨٣٤-٣٦٦١٠٦٧٣
٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

٩٥٣٦٣٦٧٠/ خ

3ناف آراميس
اجراى تخصصی دکوراتيو سقف 
دیوار.تایل ٠٩١٥٨١٥٥٣٦٣

  ٠٩٣٥٧٢٦٢٧١٠

تا�ل٦٠ *٦٠ 
قيمت استثنایی

٠٩١٥٩١٦١٥٦٠
٩٥٢٢٦٨٨٥/ پ

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا�ل، دامپا
3ناف، ساندو�چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥٣٣٨٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٤

٩٥٣٤٠٨٨٢/ ق

 Aسق �اجرا
 �3اذب بيرجند

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

٩٥٣٠٥٢٠٧/ د

 نصاب
 نصب واجراى انواع 
سقف هاى شيب دار

بازدیدرایگان
 ٠٩١٥٤١٦١٥٣٣ 

�بازساز
با همکارى مهندسين عمران و معمارى، 
هاى  پروژه  از  بازدید  مجرب  کادرى 

انجام شده ٠٩١٥٣١٣٩١٩٦
٩٥٣٥٤٥٣٨/ ف

٩٥٣٢٢٥٤١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

٩٥٢٨٩٧٨٠/ ف

مهندسين پارس
اجراى صفر تا صد ساختمان و بازسازى 
بازدید - مشاوره - طراحی - برآورد 

رایگان ٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

 �بازساز
تخصص ماست 
بازدید، مشاوره، طرح و 
برآورد هزینه رایگان 
٠٩١٥٥١٥٢٩٧٦

٣٨٨٤٨٤٥٤
٩٥٣٣٠٩٨٥/ ق

٩٥٣٢٠٢٦٤/ م

�طراح� و٣بعد� ساز
3D MAXانجام پروژه هاى

نما ، مسکونی ، داخلی
٠٩١٥٣٢٤٣٠٣٨-٣٦١٤٤٠٦١

تKنو پارسيان
بازسازى و نوسازى 
اجراى دکوراسيون 

داخلی و نماى ساختمان 
با متدهاى جدید روز 

بازدید رایگان
٣٨٤٠٣٩٤٩
٣٨٤٤٦٨٥٥
٣٨٤٣١٢٩٦

٠٩١٥١١٣٣٤١٤
٩٥٣٣٤٦٦٣/ ق

�بازساز�-نوساز
نما،دکوراسيون،در کوتاه ترین 

زمان با باالترین کيفيت 
٩٥٣٥٦١٣٦/ پ٠٩٣٦٢٧٠٠١٣٢

اقساط 
کليه تعميرات و تغييرات،صفر تا صد 

با بهترین استادکارها -نقد اقساط 
٠٩٠١٣٤٦٥٠٩٠-٣٧٦٠٢٧٠٣

٩٥٣٣٧٤٥٤/ م

شر3ت جاو�دبتن 
توليدکننده انواع سنگدانه 
بادامی،نخودى،ماسه و بتن 

آماده براى تکميل کادرفروش 
خود به تعدادى کارشناس 

فروش نيازمند است.
٠٩١٥٤٠٠٣٦٠٣

٩٥٣٥٨٦٧٠/ پ

بتن عيار ٣٠٠
فقط ۶۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٣١٢٨١٨/ ق

٩٥٣٦١٤٤٣/ ق

 فروش و�ژه بتن
 آماده 
قيمت

 استثنایی
٠٩١٥١٠٧١٠٠٣ 

٩٥٣٥٢٨٥٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

٩٥٢٦٧٦٤٥/ م

 شر3ت ساختمان� مشاهير
�نوساز�-بازساز

طراحی -احداث -استحکام بنا
مسکونی- تجارى - باغ و ویال
داراى گرید ابنيه و تاسيسات

کيفيت خوب ،کارماست
٠٩٣٠٧٢٥٧١٠٠

فوالدى ٣٦٢١٧٣٥٦ 

� پيمانKار�،بازساز
 طراحی مدرن اجراى تضمينی 

ویالیی، آپارتمان، باغ ویال
٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 

٩٥٣٣٥٩٢٣/ ق

دفتر مهندس� ساختمان 
صدور پروانه و پایانکار

 مدیریت پيمان (ساخت، بازسازى) 
٩٥٣٣٥٧٥١/ م٣٥٠٢٢٧٤٠

�پيمان 3ار

اجرا� سقA ــ گوناگون

�بازســـاز

بتـــن 

اجرا� سقA ــ بتن�

اجرا� سقA ــ 3اذب

اجرا� سقA ــ شيبدار


