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ا�زوگام
 شرق 

لکه گيرى با ضمانت ١٠ ساله   
سجاد 

بهشتی
 آزادشهر 

پيروزى 
احمدآباد
 هاشميه 

عدل خمينی 
هفت تير 

قاسم آباد
فرامرز

گاراژدارها 
دانشجو 

                   
 ٣٨٤٣٠٨٨١                
٣٨٤٤٨١٣٠                     
٣٨٨٢٦٢٨٧                      

 ٣٨٨٤١١٠٤                      
٣٨٤٣٠٨٨١                        

 ٣٨٨٢٦٢٨٧                       
   ٣٨٥٣٥١٦٤                      
٣٨٨٤١١٠٤                        

                     ٣٨٨٢٦٢٨٧
٣٨٤٤٨١٣٠  

 ٣٨٥٣٥١٦٤                        
٠٩١٥٣١١٤٢٥٣                

٩٥٢٠١٤١٤/ پ

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام با تخفيف ویژه

  ٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٣٥٦٧٧٠/ خ٣٦٥١٠٥٧٩

ا�زوگام شرق 
 قيرگونی، آسفالت

١٠ سال ضمانت بازدید رایگان 
٩٥٣٢٦١٥٤/ ب٠٩١٥٥٢٢١٧٩٧ 

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

ا�زوگام شرق
لکه گيرى،قيرگونی،آسفالت 

بازدید و حمل بار رایگان 
احمدآباد          ٣٨٤٣٢٤٤٣  

وکيل آباد        ٣٨٩١٣٥٥٧  
 پيروزى            ٣٨٢٢٠٤٠٢
 قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥ 
 چهارراه لشگر    ٣٨٥١٠٧٣٩                           
١٧شهریور       ٣٣٦٥١٠٩٠  
 طالب                 ٣٢٥٨٥١٨٧

سجاد                 ٣٨٤٣٢٤٤٣    
٩٥١٣١٤٢٢/ خ ٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، کلی جزئی

 دراسرع وقت، قيمت ارزان
٩٥٣٤٦٥٢٣/ ب ٠٩١٥٧٥٩٩٣٣٦

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شKيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

٩٥٣٦٠٩٢٣/ م

شر3ت 
آسفالت
تنها دارنده گواهينامه 
فنی و حرفه اى در اجرا 

مجوز ثبت:٣۵٢٢٨ 
زیرسازى، محوطه ،جاده 
خيابان ،جدول و قيرگونی

٠٩١٥٥٠٢٣٨٥١
مقدم ٠٩١٥٩٢٤٨٥٧٣

٣٦٢٢٨٣٢٩
نقد                اقساط

٩٥١٧٢٧١٧/ ق

ا�زوگام 
شرق  

 پيروزى       ٣٨٦٨٦٦٤٣
احمدآباد     ٣٨٧٩٥٨١٢
كوهسنگی  ٣٨٤٤٨٢٤٥
آزادشهر     ٣٦٠٧٨٢٤٣
قاسم آباد   ٣٦٠٩٢٧٨٨

مصلی           ٣٣٦٤٦٠٦٠      
سيدى        ٣٣٨٦٧٢٨١
طبرسی        ٣٢١٢٣٢٣٢

طالب (دفتر مركزى)
حسين پور ٣٢٧٠٣٠٠٧
٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢ 

 آسفالت 

٩٥٣٥١٠٣٥/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

٩٥٢٤٣٩٢١/ پ

بدون خراب�
استخر پشت بام سرویس بهداشتی با 
عایق نانو زایکوسيل و ١٠سال ضمانت
٠٩١٥٣٢٣١٤٣٧-٣٧١٢١٠٣٨

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

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

ا�زوگام شرق 
قيرگونی 

٠٩١٥٣٨١٧٣٠٥
٩٥٢٥٣٥١٨/ پ

٩٥٣٦١٥٧٣/ ق

ا�زوگام شرق
نصب انواع ایزوگام 

استاندارد با ضمانت کتبی 
قيرگونی و واکس قير 

پذیرفته می شود 
لکه گيرى حتی یک متر

مقدم          ٣٦٢٣٦٦٨٠
٠٩١٥١٠٢٦٥٢٤

ا�زوگام شرق و قيرگون� و 
 �آسفالت و لKه گير
در اسرع وقت همه روزه

٠٩١٥١٠٢١١٥١
٩٥٣٤٦٢٠٠/ ق

٩٥٢٣٩٦٧١/ ف

ا�زوگام شرق
آسفالت راه (کلی- جزئی)

 (نقد و اقساط) قيمت استثنایی 
در اسرع وقت با ١٠ سال 

ضمانت کتبی بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

٣٧٣١٣١٩٨

٩٥٣٤٥٤٩٣/ د

ا�زوگام شرق
آسفالت

زیر سازى محوطه
قيرگونی-ایزوگام

٠٩١٥٥٠٦٥١٦٨
٠٩١٥٧١٥٥١٦٨

٣٨٩٠٧٥٧٣

شر3ت آسفالت 
شماره ثبت ٣٣٧٢٧ 
 زیرسازى محوطه و خيابان
کارخانجات و اداره جات

         نقد و اقساط 
٠٩١٥٣١٠٤٠٢٨ 
٠٩٣٨١٣٥٥٧١٧

٩٥٣٥٨٧٧٠/ ب

٩٥٢٤٠٣١٩/ م

ا�زوگام شرق
با ضمانت و بيمه نامه معتبر

قاسم آباد     ٣٦٦٦١٠١٠     
طالب                      ٣٢٧٩٣٠٣٠
توس                  ٣٦٦٦٥٠٩٠      
احمدآباد          ٣٨٤٦٠٩٠٥
آزادشهر       ٣٦٠٨٠٦٦٨  
پيروزى           ٣٨٧٨٨٣٤٧
حسين پور طبرسی         ٣٢١٣١٢١٢  

٠٩١٥٥٠٢٠٣٦٥

ا�زوگام شرق
لکه گيرى ، کلی ، جزئی با قيمت ارزان 
٠٩١٥٣٠٥٨٣٠٧-٣٧٥٣٠٠٣٩

٩٥٣٠٧٥٢٤/ ف

ا�زوگام ، آسفالت ، قيرگون�
کلی و جزئی پذیرفته می شود

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

٩٥٣٤٥٣٩٢/ م

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

ا�زوگام ، قيرگون� 
زیرسازى و آسفالت محوطه نقد 

اقساط و سریع و ارزان 
٣٦٥١٧١٦٢               

٩٥٣٤٩٥٠٧/ خ٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥٣٢٢٦٨٥/ ب

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

 ٠٩١٥٦٤٦٠٦١٢ 
٩٥٣٥٦٧٦٣/ مشریفی

٩٥٣١٧٩٧٢/ م

 ا�زوگام شرق
 با ١٠سال ضمانت نامه کتبی

پخش ایزوگام و قير
اجرا و نصب کلی جزئی

با نازلترین قيمت
بدون تعطيلی،بازدید رایگان 

٠٩١٥٩١٥٢٣٢٨ 

3ابينت و 3مد د�وار� و ... 
 اقساط با چک کارمندى بدون سود

 ٣٧٦٧٣٠٤٩
٩٥٢٤٦٥٠٢/ م٠٩١٥١٠١٧٥٦٢

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

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

حتی ایام تعطيل

 ٠٩١٥٣٢١٩٨٩٤
٩٥٢٣٧١٣٥/ ق

ابزار سعيد
mdf صنایع چوب cnc تيغ فرز و

 ارسال رایگان در مشهد
٠٩٣٥٦٦٦٥٢١٤   

٩٥٣٥٢٢٧٧/ ق

د3وراسيون خاص
3مد د�وار� ٢٤ ساعته

کابينت ٣ روزه
کابينت٢٧٠؛ کمد۵٠

دکور و مغازه۶٠
اقساط . حتی در ایام عيد

مجهز به دستگاه برش و نوار
٠٩١٥١٢٣٠٨٥٠

٩٥٣٦٤٠٤٥/ ق٣٦٠١٩٧٠٦

٩٥٢٨٧٤٨٥/ ف

�تعميرات فور
 ،MDF ،ساخت کابينت، کمد دیوارى

MDF مالمينه، تبدیل فلز به
٠٩١٥١٠١٦٤٨٤-٣٦٦٣٢٤٤٠

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

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

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

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

٩٥٣٦٠١٩٤/ ل٠٩١٥١٢٢٢٣٥٥

توليد کننده تخت هاى تاشو 
با نصب رایگان

آرا

٩٥٢٣٦٢٩٣/ ق٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩ 

�ارزان-فور
MDF تعميرات تخصصی

خرده کارى
٩٥٣٤٧٩٥٠/ د٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

 3ابينت
 کمد،پارتيشن 

تخفيف ویژه کارمندان
٣٨٧٨٦٦٠٠-٣٥٢٤٧٨٧٠

 ٠٩١٥٩٧٥٦٧٣٩
شرکت ردکا

زیر قيمت بازار 
٩٥٣٣٦٩٢١/ ق

مژده مژده گلبهار
�توليدات فلز� و چوب� انتظار

 بورس کابينت هاى پيش ساخته 
mdf و مالمينه کليه لوازم ادارى 
دفترى و خانگی شعبه ١:ميدان 

امام حسين نرسيده به چراغچی ١  
٣٧٣٤٦٢٢١

  شعبه٢ :گلبهار نبش جمهورى ١٧
 طبقه فوقانی مجتمع یاس 

٩٥٢٩٦١٠٨/ ق٠٩١٥١١٠٩٦٤١

    آر�ن 3ابين 
 ساخت و تبدیل کابينت و کليه 

سفارشات از معلم تا پيروزى
٠٩١٥٨٦٤٩٥٢٠-٣٦٧٨١٢٣٤

٩٥٣٦٤١٣٩/ ق

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

٩٥١٩٨٢٢٥/ م٠٩١٥٥٠٤٤٣٥١

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٣٣٧٨٧٢/ ف

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

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

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

٩٥١٤٥١٩٢/ ق

صنا�ع �MDFگانه 
 ساخت کابينت و اشکاف تبدیل فلزبه
mdfتوافقی ارزان،نقد،اقساط توافق 

٠٩٣٨٩٠١٥٢٥١بامشترى

�3مد د�وار� متر
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

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

٠٩١٥٠٠٧٢٢٨٣
٩٥٣٣٦٧٣٠/ ق

٩٥٣٤٥٠٣٢/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

٩٥١٨٤٦٤٢/ خ

�وسA پورگل
MDFمجرى و طراح دکوراسيون داخلی
و هایگالس ٠٩١٥٤٤٩١٦٦٠

٠٩٣٩٢٣٨٦٣٤٣

خرده 3ار� و 
تعميرات 

 

٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨
٩٥٢٨٩٥٥٨/ ف

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

 �3ابينت 3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٥٥/ ق

 �صنا�ع چوب ناصر
    درب کابينت اشکاف 
٠٩١٥٥٢٤٩٩٠٦

٩٥٢٨٣٠٤٠/ ف٠٩٠٣٠٨٣٦٣٧٨

طراح� و اجرا� د3وراسيون 
داخل�  

کابينت، MDF، هایگلس، وکيوم 
کمد دیوارى ٠٩١٥٣٠٤٢٠٦٣

٩٥٣١٧١٠٤/ ق

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

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

 �تحو�ل 3ابينت و3مد د�وار
در ٧٢ساعت تخفيف ویژه نوروزى

٠٩١٥٨٢٠١٧٣٣
٩٥٢٣٩١٦٥/ ف٠٩٣٧٤٤٥٥٥٧٤

٩٥٣٤٥٠٣٠/ خ

3ابينت شارع�
کابينت از ٢۶۵ اقساط بدون سود، 
کمد دیوارى مترى ۴٠ تومان با چک

و بدون چک  ٠٩١٥٢٣٧٣٨٠١

طرح تعو�ض
دربها� فرسوده
 بادرب ضدآب

٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠ 
٩٥٣٤٢٠٦٦/ د

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

٩٥١٩٥٣١٠/ ف

3ابينت مالمينه ٢٦٠
اشکاف مالمينه ۵۵ تبدیل فلز به

 MDF کابينت فلز و هایگلس ٣٠٠
٠٩١٥٨٩٢٧١٣٠

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

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

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

٩٥٣٢٥٠٦١/ پ

3انKس 3انتينر آسيا 
ساخت انواع کانکس هاى ویالیی 
و خرید و فروش نو و مستعمل 

٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

آر�ا 3انKس
انواع کانکس و اجراى سقف

٠٩١٥٢١٥٢١٥٦
٣٦٥٧٢٠٥٧-٠٩١٥١٠٠٠١٨٠

٩٥٢١٨٦٩٤/ ق

 سنگ ساب�
 امين 

 ساب انواع سنگ 
گرانيت، نما 

٠٩١٥٩٠٠٩١٦٥ 
٣٧٣٣٩٢٠٧

٩٥٣٥٣١٤٧/ م

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

٩٥١٦٥٤٦٨/ ف

سنگ ساب�
 مشهدالرضا

قيمت توافقی
٠٩١٥٤٠٦٠٦٧٩

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣
٩٥٣٥٦٣٩١/ ف٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣

٩٥٢٥٨٢٧٦/ ط

ساب بهار
ساب سنگ،موزائيك، پله،نما بتن
٠٩١٥١٠٩٤٦٢١-٣٢٧٦٩٦٥٦

سنگ ساب� نمونه 
پله،  نما،  بتن،  موزائيک،  سنگ، 

اسيدسابی ٠٩١٥٩٧٥٥٠٥٥
٩٥٢٦٤٦٠٨/ ف٠٩٣٣٣٥٩٥٣٨١

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠١٥٣٩١

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

سنگ ساب� امير
 ساب انواع سنگ ،پله ، نما

 بتن و آجر 
٠٩١٥٩٠٤٨١١٢-٣٢٦٥٤٧٨٩

٩٥٣٤٨٢٦٣/ ل

٩٥٢٢١٤٧٢/ ف

 سنگ ساب�     
پو�ا

ساب انواع سنگ و گرانيت
 پيچ و رولپالک با ضمانت

با ٢٠ سال مدیریت 
٠٩١٥٧٠١٥٦٨٥

٣٢٧١٩٤٢٨

٩٥٣٤٣٠٦٠/ ف

شر3ت ارمغان 
ثبت ٣١٨٦٣

شستشو، رسوب زدایی، 
ترميم، تعمير و پيچ رولپالک 

نماى ساختمان بدون داربست
 اجاره باالبر ١ الی ٢ نفره

 تلفن و نمابر
٧-٣٧٦٧٥٦١٦

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

الیه بردارى موزائيک، نما، بتن و پله
٣٢٧٦٩٤٧٥-٠٩١٥٣٠٨٢٦٨٧

٩٥٢١٥٨٢٣/ ف

سنگ ساب� بزرگ قدس
ساب انواع سنگ، موزائيک،آجر

 بتن ، پله و نما شویی با سند پالست
٠٩١٥٦٠٠٠٧٢٢

  سنگ ساب� ز�با 
ساب سنگ، موزائيک،  پله و بتن 

٠٩١٥١٠١٣٥٨٧
٩٥٢٦٤٦٠٣/ ف٣٢٤٢٦٣٥١

٩٥٣٢٩١٦٢/ ف

نماشو�� 
و سنگ ساب�

بدون داربست، تعميرات در 
ارتفاع، سندبالست- اجراى 

نانو و پيچ و رولپالک با حداقل 
هزینه با بيمه مسئوليت 

٠٩٣٠٤٥٩٣٠٣٧
٣٢٦٠٥٢٨٢

٩٥٣٠٨٥٠٧/ پ

ساب
�خسرو

سنگ،موزائيک،پله ،بتن
نماشویی(سندپالست)

باضمانت کتبی
٠٩١٥٥٧٤٠٠٧١

٠٩١٥٨٠١٤١٩٣

A3 ساب� و نماشو��

3ابينت و ام د� اف

3انKس 3ارگاه�


