
١٥
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

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 ، قيرگون� 
زیرسازى و آسفالت محوطه نقد 

اقساط و سریع و ارزان 
٣٦٥١٧١٦٢               

٩٥٣٤٩٥٠٧/ خ٠٩١٥٦٢٠٤٠٨٧

شر3ت 
آسفالت 

ثبت ۵٨۵٨٧ 
اجراى آسفالت، زیرسازى محوطه 

جاده، جدول گذارى
 نقد و اقساط 

٠٩١٥٥٢٥٤٦٣٤
٩٥١٩٦١٥٦/ پ٣٦٦٧٧٢٥٠

 ا�زوگام 

٩٥٣٥١٠٣٤/ م٠٩١٥١١٣٣٤١٤

٩٥٢٩٦٥٣٣/ ف

ا�زوگام شرق
3ل� - جزئ�

لکه گيرى با تخفيف-بدون تعطيلی
٠٩١٥١٥٨٦٢٢٧

ا�زوگام شرق  
 قيرگونی آسفالت 

با ضمانت نامه ١٠سال 
لکه گيرى ، بدون تعطيلی 

بازدید رایگان 
٠٩١٥٣٠٩٩٢٩٩ 
٠٩٣٨٩٠٣٩٠٠٧

٩٥٣٢٢٦٨٥/ ب

٩٥٣٤٥٣٩٢/ م

ا�زوگام شرق
کلی و جزئی در اسرع وقت

بدون تعطيلی، بازدید رایگان
٠٩١٥١١٠٩٥١٦-٣٧٥٧٥٠٣٨

ا�زوگام شرق
قيرگونی- کلی و جزئی 

 با ١٠ سال ضمانت
 و تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٨٢٩٨٨
٣٧٥٣٤٠٩٥

٩٥٣٠١٥٨٩/ ق

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

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

 و لکه گيرى نقد و اقساط
٠٩١٥١١٨٢٨٨٠

 ٣٧٥٧٣٠٩٥
٠٩٣٣١٩٨٢٨٨٠

٩٥٣٣٩٦١٤/ م

٩٥٣٤٤٠٨٨/ م

ا�زوگام
لکه گيرى جزئی و کلی با ضمانت

عضو رسمی اتحادیه
پيروزى              ٣٨٧٦٦١١٢
سيدى               ٣٣٨٥٩٨٧٦
ابوذر                 ٣٣٨١٦٣٠٠

یوسفيان     ٠٩١٥٥١١٥٣٨٨

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

٣٧٥٧٤٠٧١
٠٩١٥٣٠٥٧٧٦٠

٩٥٢٦٧٤٦٦/ ق

٩٥٣٤٤٥٧٣/ ف

عضو مجاز ٣٠٣
ا�زوگام شرق

قيرگونی، لکه گيرى 
با ضمانت ١٠ ساله

وکيل آباد ٣٨٨١٧٨٧٩
پيروزى ٣٨٢٢٣٠٠٠

(پازش) ٠٩١٥٣٠٤٤٦٦١

گروه مهندس� پارسه
عایق(استخر ،پشت بام،سرویس

بهداشتی)رنگ( صنعتی و ساختمانی)
باضمانت کتبی ٠٩١٥٥٥٧٤٦٠٥

٩٥٣٤٣٨٤٧/ پ

٩٥٣٠٥٨١٣/ ف

       ا�زوگام 
صنعت بام شرق 

 CE داراى استاندارد اروپایی

با پنج سال بيمه آسيا 

قير چتائی فروش خام و نصب 
٠٩١٥٥٠٤٢٣٩٢

٩٥٣٤٠٨٧٥/ ف

ا�زوگام فرورد�ن
نصب کلی و لکه گيرى ارزانتر از همه  جا 

باضمانت ٠٩١٥٧٠٦١٠١٢
٣٧٢٨٥٧٩٥       

ا�زوگام شرق 
اول مقایسه بعد خرید

تخفيف ویژه (تمام نقاط شهر)
آسفالت ،قيرگونی

 کلی ،جزئی،نقد اقساط 
٠٩١٥٧٠٠٤٩٢٦

 بازدید رایگان
٣٧٥٧٤١٢٢-٣٧٣٤٢٥١٦

٩٥١٩٤١٨٢/ م

انواع ا�زوگام 
 لکه گيرى

 ٣٧٥٧٠٠٧٠-٠٩١٥٥١٣٦٥١٧
٩٥٢٨٥٧٨٤/ ق

ا�زوگام شرق
لکه گيرى واکس قير

٠٩١٥٣١٠٤٢٢٦
٩٥٢٢٧٠٤٠/ ف

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

٠٩١٥١٠٢١١٥١
٩٥٣٤٦٢٠٠/ ق

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     

٩٥٣٦٣٦٢١/ م

ا�زوگام 
شرق

لکه گيرى باضمانت١٠ساله
امام رضا        ٣٨٥٢٦٩٥٣    
١٧ شهریور  ٣٣٤٤٤٥٠٦
پيروزى            ٣٨٧١٧٠٨٩
هاشميه          ٣٨٨٣٢٩٢٤
کالهدوز         ٣٧٢٣٩٥٨٤

٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

٩٥١٨٠٠١٩/ ل

ا�زوگام 
شرق

شستشو با کارواش 
لکه گيرى با ضمانت 
١٠ سال و ٧ سال

 بيمه ایران
آزادشهر٣٦٠١٦٧٣٧ 

دانشجو ٣٨٦٧٥٢٥٦ 

احمدآباد ٣٨٤٤٥٦١٠ 

بلوار معلم ٣٨٩٢٩٢٤١ 

پيروزى٣٨٨١٧٢١٤ 

فرامرز٣٦٠١٧٧٠٣ 

قاسم آباد ٣٦٢٠٣٠٧٩

 کوشش٣٣٤٩٠٧٦٩

عظيمی وکيل آباد ٣٨٩٢٩٨٠٥
ا�زوگام شرق
طرح ویژه بدون تعطيلی، لکه گيرى

٩٥٣٦٠٠٢٢/ م٠٩٣٠٩٦٧٤٧٠٧

٩٥٢٩٧٣٣٣/ ل

ا�زوگام
ب� نظير شرق

قيمت ارزان
 بازدید رایگان

با ١٠ سال ضمانتنامه كتبی
٣٧٦٢٠٣٩٥
٣٧١١٢٤٩١

٠٩١٥١١٥٨٢٨١

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

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى در اسرع وقت

 ٣٧٥٧٣٠٩٧
٩٥٣٤٣٩٨٢/ ف٠٩١٥٣١٢٠٩٤٣

٩٥٣٦١٥٨٨/ ق

ا�زوگام شرق 
آسفالت  محوطه 

بازدید رایگان
ده سال ضمانت 

٠٩١٥٥١٣٣٩٦٧
٠٩١٥٤٧٤٣٩٦٧

 ٣٧٢٣٦٧٥٣

٩٥١٢١٤٥٠/ ف

ا�زوگام شKيب
لکه گيرى 

با ضمانت ١٠ ساله
پخش الیه خام 

٠٩١٥١٧٦٢٣٧٦
غفوریان      ٣٨٥٥٨٣٠٦

ا�زوگام شرق 
 ١٠ سال ضمانت کتبی

بازدید حمل رایگان
 ٠٩١٥١٠٦٧١٥٣-٣٧٥١٦٤٧٣

٩٥٣١٥٦٥٣/ ب

 ا�زوگام شرق
 روکشدار (نانو )

قيمت درب کارخانه 
١٠سال گارنتی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٢٩٦٣٧٥/ ب

 

٩٥٢٨٩١٣٣/ ل

ا�زوگام شرق
لکه گيرى با ضمانت ١٠ سال 
٠٩١٥٥٧٩٣٤١١

وکيل آباد        ٣٨٩٢٩٨٠٤   
پيروزى          ٣٨٧٠٤١٠١ 
         ٣٦٦٢٩١٠٢ آباد      قاسم 
کوشش          ٣٣٨١٤١٤٦

 ا�زوگام شرق 
 لکه گيرى، قيرگونی، آسفالت

بازدید و حمل بار رایگان  
 

 
احمدآباد      ٣٨٤٣٢٤٤٣
وکيل آباد      ٣٨٩١٣٥٥٧
پيروزى     ٣٨٢٢٠٤٠٢٠
قاسم آباد       ٣٦٢٢٩٠٧٥
چهارراه لشکر     ٣٨٥١٠٧٣٩
١٧شهریور   ٣٣٦٥١٠٩٠
طالب   ٣٢٥٨٥١٨٧
سجاد          ٣٨٤٣٢٤٤٣

٩٥١٦٤٧٨٥/ ب٠٩١٥٥١١٩٣٨٢

ا�زوگام 
آسفالت کلی وتعميراتی

 با قيمت ارزان
٠٩١٥٨٠٦٨٧٨٣-٣٦٢٣٧٧٢٣

٩٥٣٦٤٦١٧/ م

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 
 لکه گيرى، کلی جزئی

 دراسرع وقت، قيمت ارزان
٩٥٣٤٦٥٢٣/ ب ٠٩١٥٧٥٩٩٣٣٦

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

٩٥٢٣٩٦٧٦/ ف

ا�زوگام شرق 
لکه گيرى - در اسرع وقت

 بدون تعطيلی 
٠٩١٥٣٠٢٤٤٨٦

ا�زوگام شرق
قيرگونی و آسفالت

با ضمانت ده ساله
و قيمت مناسب-بدون تعطيلی

نقد و اقساط

٣٨٥٢٩٢٢٢
٩٥٣١٥٩٩٤/ م٠٩١٥٣١٢٠٩٤٤

آسفالت محوطه
قيرگونی و ایزوگام با تخفيف ویژه

  ٠٩١٥٥١٦٤٠٨٧
٩٥٣٥٦٧٧٠/ خ٣٦٥١٠٥٧٩

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 

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

٩٥٣٠٧٥٢٤/ ف

ا�زوگام شرق 
آسفالت- قيرگونی

لکه گيرى- بازدید رایگان 
قيمت استثنائی

٠٩١٥٨٠٩٦٧٣٢ زحمتکش
٣٦٢٢٥٨٢٥-٣٧٥٨٢٦٤٣

٩٥٣٤٨٢١٨/ م

ا�زوگام شرق
لکه گيرى ، قيرگونی، آسفالت

٠٩١٥٧٦١٨١٤١
٩٥٣٢٣٤٦٤/ ف

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

٩٥٣٦٠١٩٤/ ل٠٩١٥١٢٢٢٣٥٥

�تعميرات فور
 MDf ساخت کابينت و کمد دیوارى

 MDF مالمينه تبدیل فلز به
٠٩٣٦٥٧١١٤٧٨-٣٥٢١٩٠٩٢

٩٥٣٣٧٨٧٢/ ف

 �3ابينت 3مدد�وار
اقساط�

تبدیل در فلزى به ام دى اف
٠٩١٥١١٨٣٩٤٠ امامی

٩٥٢٠١٨٥٥/ ق

اجرا� تخصص� 
تخت تاشو، کابينت، کمددیوارى و 

سيسمونی (تحویل در اسرع وقت) 
نمونه در تلگرام ٠٩١٠٥٦٢٤٠٠٩

٩٥٣٥١٠٣٧/ م

٩٥٣٤٤٧٧١/ ق

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

صورت رضایت تسویه با اخذ قرارداد
٠٩٣٦٧٨٤٠٤٣٢

 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

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

٠٩١٥٠٠٧٢٢٨٣
٩٥٣٣٦٧٣٠/ ق

٩٥٢٣٦٥٠٨/ ق

MDF لطف� 
 مجرى تخصصی دکوراسيون داخلی

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

٩٥٢٧٢٢٩٧/ پ

تعميرات 3ابينت
    MDF  فلزى  تبدیل فلز

 به ام دى اف در محل
عباسی ٠٩١٥٣١٦٤٤٢٦

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

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

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

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

�3مدد�وار
٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠

 

 
٩٥١٩١٤٣٦/ ب

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

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

              ٠٩١٥٦٩١٠٥١٦      
   ٠٩٣٣٦٩٦٠٠٤٣      

٩٥٣٠٣٣٤٣/ ل

    آر�ن 3ابين 
 ساخت و تبدیل کابينت و کليه 

سفارشات از معلم تا پيروزى
٠٩١٥٨٦٤٩٥٢٠-٣٦٧٨١٢٣٤

٩٥٣٦٤١٣٩/ ق

خرده 3ار� و 
تعميرات 

 

٠٩١٥٨٩٤٦٥٥٨
٩٥٢٨٩٥٥٨/ ف

٩٥٣٤٥٠٣٢/ د

خرده 
  �3ار

کمد، کابينت، عضو اتحادیه
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

�3مد د�وار� متر
           ٥٠ تومان

کابينت، درب، تعميرات و خرده کارى
٩٥٣٤٤٦٥٣/ ف٠٩٣٥١٣٠٥٨٤٠

٩٥٣٦٤٦٠٧/ م

توليد کننده تخت هاى تاشو 
با نصب رایگان

آرا

 ٠٩١٥٦٥٦٦٣٤٩

٩٥٢٧٠٩٦٣/ ف

MDF باران 
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

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

دیوارى و پارکت
 ٣٦٦١٠٦٧٣-٣٦٠١٧٨٣٤

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

3انKس آر�ا 
خرید و فروش کانکس و کانتينر نو 
و مستعمل  ٠٩١٥٣٠٤٤٥٣٩
٠٩١٥١٠٠٠١٨٠-٣٦٥٧٢٠٥٧

٩٥١٩٨٤٣٥/ ق

٩٥٣٦٣٨٥٢/ م

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

٣٦٥١٣٩١٤-٠٩١٥٨١٥١٥٥٠

سنگ ساب� 3ارآفر�ن
ساب سنگ، موزائيک، پله، بتن، نما 

شبانه روزى
٠٩١٥١٢٤٢٩٦٥

٩٥٢٨٤١٨٦/ ق

 �ساب ا3بر
سنگ، موزائيک، پله، بتن 

٠٩١٥٧٠١٨٠٤٤
٩٥٣٣٤٣٤٦/ ط

٩٥٢٧٢٣١٣/ ف

  ساب درخشان
 ساب کامل براق انواع سنگ  

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

سنگ ساب� ثامن 
 سنگ موزایيک، گرانيت و بتن

٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩
٩٥٣٤٠٠١٢/ ق٠٩١٥٦٦٢٠٧٩٧ 

٩٥٣٢٧٨٠٠/ ق

اطمينان
 ساب انواع سنگ،موزائيک،پله،بتن
 نمونه کار رایگان شهروشهرستان

٠٩١٥٣٠٩٥٩٠٦

سنگ ساب� تابان 
انواع ساب هاى متفاوت 

٠٩١٥٨٠٧٠٠٦٣
٩٥٣٥٦٣٩١/ ف٠٩١٥٧٦٢٠٤٩٣

     سنگ ساب� 
       شبانه روز

ساب سنگ، موزایيک، پله، نما، بتن
٩٥٣٥٤٩١٨/ ف    ٠٩١٥٧٠١٧٤٩٩ 

٩٥٢٩٨٤٨٩/ ط

سنگ ساب� ب� نظير
ساب سنگ، موزائيک، بتن،نما

٣٢٧٩٠٣٠٠
٠٩١٥٩٠٥٨٧٤٥

ساب رضا
 سنگ، موزائيک، پله، نما، بتن

٩٥١٩٢٥٧٥/ ف  ٠٩١٥٥١٩١٥٨٣

سنگ ساب� مهر 
ساب انواع سنگ و بتن و موزائيک 

و پله       ٠٩١٥٥٧٣٣٤١٠
٠٩١٥٨٠١٥٣٩١

٩٥٢٨٨٩٦٦/ ق

A3 ساب� و نماشو��

3ابينت و ام د� اف

3انKس 3ارگاه�


