
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
١٤

٩٥٣٠١٢٩٢/ م

�داربست فلز
 قدوس�
نصب همين امروز 

همراه با بيمه مسئوليت
( تخفيف ویژه)

٠٩١٥٣٢٠٥٧١٣

فورىداربست
 نصب سریع،تخفيف ویژه

ساالر  ٠٩١٥٤٠٠٤٥٦٠
٩٥٣٥٣٢٦٩/ پ

داربست فلز� جانباز 
نصب سریع و مطمئن با بيمه 

مسئوليت     ٠٩١٥٣٠٩١٢٨٦
عيدى دیزاوندى ٠٩١٥٩٠٥٩٥١٣

٩٥٣٥٢٢٠٤/ م

داربست معراج
نصب همين امروز

 ٣٧٥١٧٠٥٣
٩٥٣٦٢٥٧١/ ف٠٩١٥١٠٦١٦٢٠

لوازم داربست 

 خر�د
�فور

٠٩١٥١١١٩٢٥٠
٩٥١٩٩٩٦٨/ پ

داربست

سادات
نصب سریع با بيمه وتخته

 و پيچ ، رولپالک

٣٢١١٧٠٧٠ 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٥
٠٩٣٥٧٣٥٥٣٦٧

٩٥٣٥٦٥٣٦/ م

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست 3يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

داربست 
محمد
نصب امروز 

بيمه- چادر- تخته
٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨

٣٨٩٠٨٤٦٥
٩٥٣٦٥٠٦٨/ ف٣٢٧٣٢٢٥٩

٩٥٣٦٢٩٥٤/ م

داربست
tوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

٩٥٢٩٨٨٤٩/ ف

فروش 
ز�ر قيمت 3ارخانه 
 خرید نقد  
٠٩١٥٣٢٠٥٧٧٦

٣٢١١٢٠٤٥

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

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

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

٩٥٢٧٤٦٥٣/ پ

اجاره
 تخته و بشKه 

٠٩١٥٧١٦٣٩١٨

داربست تيمور�ان 
با بيمه بی نام

خرید و فروش لوله 
٠٩١٥٣٢٠٧٩٥٢-٣٢١٣٤٦٣٩

٩٥٣٠٤٠٦١/ ق

 لوازم داربست
 � و قالب فلز
 نقدا خریداریم.

٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨ 
٩٥٣٤٦٣٤٣/ ب

٩٥٣٠٩٥١٢/ پ

پيچ
tرولپال

داربست
باضمانت وبيمه 

خسروى ٠٩١٥٩٧٦٠٠٨٥
شریعتی ٠٩١٥٧٦٥٣٨٩٤

اجاره، خر�د، فروش 
تخته و بشکه

٠٩١٥٧٧٦١٣٢٥
٩٥٣١٠٣١٦/ پ٠٩١٥٩٠٦٤٢١٩

�داربست مهد
قيمت مناسب+بيمه

 ٠٩١٥٣٠٤٨٢١٤
٩٥٣٠٨٤٦٤/ ف

٩٥٣٠٦٢٧٢/ ف

داربست
 بهروز

نصب سریع و 
مطمئن با بيمه 

اجراى
 پروژه هاى عظيم 

با تخفيف ویژه
٣٨٨٢٤٥٩١
٣٢١٢٥٣٣١

٠٩١٥٣١٤٨١١٤
 ٠٩٣٩٩١٥٨١١٤

دستجردى

٩٥٣٦٢٩٥٨/ م

اجاره تخته
وبشKه

خرید،فروش
٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩
٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩

خسروى

داربست سپهر 
مسئوليت 

٠٩١٥٣١٢٧٤٢٧
٩٥٢٥٧٩٠٨/ ق

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

 ٣٨٦٧٩٣٦٤
٠٩١٥٣١٣٩٨٨١

٩٥٣١٥٦٤٧/ پ

٩٥٣٤٤٣٣٨/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

٩٥٣٦٠٩١٥/ م

تخته وبشKه
اجاره،خریدوفروش

اکبرى   ٠٩١٥٩٩٢١٧٧٦

 tپيچ و رولپال
با ضمانت

جعفرى ٠٩١٥٧٥٨٠٠٥٨
داربست ٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

٩٥٣١٧٢٧١/ پ

٩٥٣٢٨٤٧٧/ پ

داربست خوش قول 
تخفيف ویژه     
واقعًا خوش قول

٠٩١٥٥٢٠١١٤٥

٩٥٣٥٢٠٧٦/ پ

داربست
 آنال�ن

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن 

(بيمه مسئوليت) تخته
     ٠٩١٥٨٩١٥١٠٠

٣٨٨٣٧١٠٧

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

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

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

رستگار
تخفيف ویژه 
سریع با بيمه
٠٩١٥٦١١٦٧٤٣

٣٨٩١٩٦٦٨
٣٢١١٢٢٣٦

٩٥٣٠١٩٨٧/ خ

داربست سحر بست 
نصب همين امروز

٠٩١٥١٠٠٦٧٣٧
٩٥٣٤٧٣٨٦/ پ٣٢١٧٧٥٤٠

٩٥٣٢٧٧٥١/ پ

 tپيچ رولپال
tو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

خدمات خارج� نما� ساختمان 
بدون داربست و باالبر، کار با طناب

پيچ رولپالک نورپردازى سيمانکارى 
٠٩١٠٥٦٥١١٧٢سندپالست 

٩٥٣٤٠٨٨٨/ م

شستشو� نما 
 پيچ و رول پالک نورپردازى ،

رنگ آميزى با بيمه مسئوليت 
٣٧٢٩٠٩٧٧-٠٩٣٦٠٦٤١٢٠٨

٩٥٣٣٩٢٤٧/ ف

شستشو� انواع نما
پيچ و رولپالک تعميرات سند پالست 
پارسا   ٠٩٣٦٥٥١٢٣٢٩

٩٥٢٦٨٦٠٣/ ف

3ار در ارتفاع ٢
شستشو انواع نما ، پيچ و رولپالک 

درزگيرى ، نورپردازى
بيمه مسئوليت ٠٩١٥٤٠١٤٠٠٩

٩٥٢٩٤٣٢٠/ ل

٩٥٣٠٣٣٢٧/ پ

tپيچ و رولپال
شستشوونورپردازى

 بدون داربست وباالبر
٠٩١٥٦٩٠٧٤١٨

3ار با طناب 
نماشویی و سند پالست

پيچ و رول پالک اجراء نانو
 نورپردازى، نصب تابلو

با بيمه مسئوليت (خانزاده) 
٠٩٣٠٤٥٩٣٠٣٧
٠٩٣٠٧٦٤٠٦٠٥

٩٥٣٥٣٨٩١/ م٣٢٦٠٥٢٨٢

3ار با طناب
پيچ   ، نورپردازى   ، نما  شستشوى 
رولپالک ، درزگيرى (بيمه مسئوليت)
٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧-٣٦٠٢١٩٦٩

٩٥٣٤٧٤٤٣/ ل

3ار با طناب  
پيچ  نقاشی،  ایزوگام،  کارى،  سيمان 
رول پالک، جوشکارى خدمات، صنعتی 

٠٩٣٣٧١٦١٦١٩ و غيره
٩٥٢٥٤٢١٥/ م

درب آ3اردئون� 
تحویل فورى

 نرده  راه پله 
و حفاظ پنجره

٠٩٣٣٩٥٩٣٤٠٠
٩٥٣٥٤٣٥٩/ ف

٩٥٢٨٦٢١٥/ ف

�توليد درب ها
ضد سرقت 

و اتاقی ١٠٠ درصد ضد آب 
بسيار عالی، قيمت استثنایی 

٠٩١٥١١٥٨٩٣٣
٠٩٣٦٧٦١٤٣٩٤

www.Aalidoor.com

٩٥٢٧٨٤٠١/ ف

توليد 3ننده در و پنجره
دو جداره UPVC ، تعویض 

پنجره هاى قدیمی بدون خرابی
٣٨٣٣١٧٤٣-٠٩١٥٥٠١٩٧٨٣  

توليد 3ننده 
درب و پنجره

UPVC و آلومينيوم
 تورى پليسه اى 
٠٩١٥٢٧٣٧٠٧٥

٣٧٦٥٩٣٩١
٩٥٣١٦١٥١/ ق

٩٥١٩٥٧٣١/ پ

گلستان 
 �انرژ

توليد کننده انواع درب و پنجره عایق 
دو جداره (U.P.V.C) ترمال بریک 
نان ترمال ،تورى و پنجره هاى خاص
 تعویض پنجره هاى قدیمی - بدون 
تخریب بازدید ، مشاوره و خدمات 

پس از فروش رایگان تحویل فورى 
(قيمت و شرایط پرداخت مناسب)

 ٣٦٠٤٣٤٦٧
٠٩١٥٥٠٦٢٢٤٧
٠٩٣٥٣٨٣٢٨١٢

٩٥٣٢٥١٦١/ ف

آلميران 
تبدیل پنجره تک به دو جداره 

بدون خرابی، تورى
٠٩١٥٩١٥١٣٣٦-٣٧٣٤٦٧٧٩

 طرح تعو�ض 
طال��

 تعویض پنجره هاى قدیمی با 
پنجره دو جداره یک روزه 

راهکارى جدید براى کاهش 
هزینه ها و جلوگيرى از

 اتالف انرژى
پنجره قدیمی شما را با قيمت 

عالی خریداریم 
بازدید و طراحی رایگان 

شرایط پرداخت بلند مدت
٣٨٨٤٦٢٧٤-٠٩١٥٢٠٥٠٥٦٠ 

٩٥٣٢٧٠٧٧/ ب(خدمات سراسر استان )

 درب آ3اردئون� 
٢٠٠ هزارتومان

حمل و رنگ کوره 
و نصب رایگان

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی ٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠
٩٥٣٤٨٤٧١/ م٣٦٠٨٧٥٣٩

آ3اردئون� 
رنگ 

و حمل رایگان 
حفاظ روى دیوار 

کرکره و روالپ
  ٠٩١٥٣٠١٥٠٤٤
  ٠٩١٥١٠٣٨٧٥٥

٣٦٩٠٢٦٤٨
٩٥٣٤٣٨٥٥/ ف

آر�ا پنجره 3و�ر
UPVC پنجره 

تعویض پنجره قدیمی - تورى
٩٥٢٨٨٢٤٥/ ف٠٩١٥٦١٩٠١٢٥

سازنده انواع 
درب و پنجره

حفاظ آکاردئونی، راه پله و روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٧٨/ ط

 آ3اردئون�
 ساخت انواع حفاظ آکاردئونی 

جزئی و کلی درب و پنجره آهنی
٩٥٢٠٢٨٨٨/ ق ٠٩١٥١٠٨٢٧٥٨

٩٤٤١٦٠٢٢/ ف

درب  کننده  توليد  آرا  پنجره 
و   UPVC جداره  دو  پنجره  و 

آلومينيوم و تورى- سجادى
٣٧٥١١٧١٤- ٠٩١٥٥١٢٦٤٦٧

آلومينيوم اتحاد-ساخت درب و
پنجره هاى اختصاصی دوجداره و تک 

جداره و انواع تورى  ٣٦٢٣٧٥١٣
٣٦٢١٢٤٤٦-٠٩١٥١٢٦٧٥١٣

٩٥٣٣٧٣٥٣/ ف

درب 
آ3اردئون�

و انواع حفاظ
زیر قيمت بازار

٠٩١٥١١٩٥٨٥٠
٩٥٣٠٦٠٦٨/ ف

٩٥٢٧٩٣٥٤/ پ

درب
آ3اردئون�
جزئی به قيمت کلی

تحویل ٢ساعته
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

 UPVC پروفيل
پروو�ن

کيفيت را گران نخرید
نمایندگی انحصارى 

بخش پرووین در 
خراسان

 (رضوى، شمالی، جنوبی) 
پذیرش نمایندگی فعال 

در شهرستانها
١٥-٠٥١٣٦٠١٢٠١٤

٠٩١٥٥٢٩٢٩٦٦
٩٥٣٣٦١٢٠/ ق

٩٥٣٤٥٩٨٧/ ف

ساخت ، تعميرات
 upvc درب و پنجره آهنی   
درب برقی روالپ جک

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

�3ارگاه درب،پنجره ساز
   ماروس�-سازنده انواع  

درب و پنجره و حفاظ، قيمت مناسب
٣٦٩٠٢٨١٤-٠٩١٥١١١٦٦٠٣

٩٥٣٤٨٢١٦/ م

UPVC �تعمير و  رگالژپنجره ها
 �تور

تعویض پنجره هاى قدیمی
٩٥١٥٧٦٥٨/ ف٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٤

درب ها� اتوماتي= 
پارسيان ُدر

کرکره برقی، جک
 شيشه اى

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٧
١-٣٨٨٤٦٥٤٠

٩٥٢٧٩٣٢٠/ ق

نوراند�شان خراسان
 توليد درب و پنجره 

 UPVC آلومينيوم و 
تک جداره و دوجداره 
با اقساط یک سوم نقد 
و الباقی طی ۴ فقره چک

٠٩١٥٤٢٣٤٦٢٧
٩٥٣٢٠٩٤٥/ م٠٩١٥٥٧٤٨٧٢٩ 

از توليد به مصرف 
انواع حفاظ

 آکاردئونی 
کرکره سنتی مترى ٣۵ 

کرکره برقی و جک 
٠٩١٥٩١٧٨٨٣٢

٩٥٢١٢٠٢٨/ ف

تور� و پنجره آلومينيوم
تورى پليسه آکاردئونی ثابت 

         ساخت و تعميرات
٠٩١٥٨٠٠٠١٥٣

٩٥٢٥٩٨٨٧/ ل

٩٥٢٥٦٠٩٨/ د

توليددرب
  آپارتمان� واتاق�

مالمينه درجه١
ضدآب٠٠٠ ١٣۵ 
٠٩١٥٣٥٨٨١٣٠

فروش سوله 
اقساط� 

 
٩٥٣٤٤١٤٣/ ف٠٩٣٣٣٠١٠٤٩٨

٩٥٣٥٨٠٧٠/ ف

بهين سازان
 ساخت و اجراى تخصصی انواع

سازه هاى فلزى سنگين
اسکلت پيچ و مهره اى
ارائه گواهينامه تست جوش

عضو نظام مهندسی
کارخانه: ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢

مدیریت: ٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٣١٧٩٩٠/ پ

 شر3ت 
سوله ثامن خاوران

شماره ثبت ١۴٢۶٣
٢٠سال تجربه،سازنده انواع 

سالن هاى سوله،اسکلت پيچ و مهره اى  
تيرورق،باکس،پل هاى هوایی

تلفن١٢-٣٦٥١٣٧١٠ 
فاکس  ٣٦٥١٣٧١٣          

 ٠٩١٥٣١٠٠٤٩١

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

 سازه هاى فضا کار
 احداث سالن هاى صنعتی

 ورزشی وچند منظوره 
مجوز سازمان صنایع و معادن

٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣
٩٥٢٧٥٧٩٤/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

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

عا�ق رطوبت�

ســوله

درب و پنجره

3ار با طناب

٩٥١٠٥٤٩٥/ ف

٩٥٣٦٤٤٥٠/ ف


