
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
١٠

نما� 3امپوز�ت 
شعار ما

کيفيت و قيمت مناسب
 نقد و اقساط 
بازدید- مشاوره- بيمه رایگان 

٠٩١٥١٠٨٩٨٧١
٩٥٢٦٦٧٦١/ ف٠٩١٥٤٤٦٩٨٧١

٩٥٣٠٨٣٢٣/ د

آژه (ثبت٢٩٢٢٧)
نما� 3امپوز�ت
اقساط ١٢ ماهه 

طراحی-بيمه- آببندى رایگان

٠٩١٥١١١٠٥٨٩
 ٣٨٤٠٩٨٤٠

٩٥٣٢٧٨٥٧/ پ

نما 3امپوز�ت
طراحی و اجراى نماهاى مدرن

            آلومينيوم -چوب
           ١۵ سال گارانتی 
+قيمت استثنائی

 نقد و اقساط
٠٩١٥٩١٦١٥٦١       

 مگانما ٣٧١٣٤٤٥٠

٩٥١١٣٨٢٠/ پ

نما� 3امپوز�ت
نقد     اقساط
بازسازى نماى ساختمان

 اجراى نورپردازى
 چنليوم 

گارانتی معتبر 
طراحی بيمه

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٥٢٣١٤٣٣

٣٨٨٤٣٠٧٣
مجر� تابلو و نماها� مدرن
چوب و کامپوزیت نقد و اقساط
حسابی ٠٩١٥٤٠٣٦٤٠٧

٩٥٣٥٦٧٠٧/ م

٩٥٣٥٠٨٨٧/ پ

�گرانوليت-سيمانKار
3نيتKس

٠٩١٥٩١١٥٧٣٣ 
٠٩١٥٧٠٥٥٧٧١

�گرانوليت متر
٧ هزار تومان  

٩٥٣٥٢٣٩١/ ف٠٩١٥٢٤٠١٥٣٥

نما 3امپوز�ت 
زحل 

نماى مدرن آلومينيوم و چوب
 بيمه ایران- بدون واسطه

٠٩١٥٥٠٩٦٨٥١
٠٩١٥٣٧٢٨٠٣٢

٩٥٢٧٣٧٠٢/ ف٣٦٠٧٣٢٥٤

٩٥٢٤٦٩٣٠/ م

و�ژه فروش 
ورق کامپوزیت

نمایندگی گاتبند در خراسان

هخامنش
٣٧٤٦٨٦٨٧

٠٩١٥٥٦١٨٧٨٣

گرانوليت
 � تخر�ب ،تجهيز، بازساز

 

٩٥٣٥٨٢٠٥/ ف٠٩١٠٥٥٠٨٥١٢

 گرانوليت آذ�ن نما 
 گرانوليت، کنيتکس،سيمان،بلکا

طراح و مجرى نما داخلی و خارجی 
 ٠٩١٥٥١٣٢٩٥٥با ضمانت

٩٥٣٢٥٩٩٨/ م

گرانوليت عرفان
سيمان کارى،کنيتکس،رنگ نما

ضمانت ١٠ساله،طراحی نما وبازسازى
٠٩١٥٣١٨٣٢٤١-٣٦٠٩٧٣٠٧

٩٥٣٤٠٧٨٤/ ل

فقط گرانوليت
طراحی و اجراء

 ٠٩١٥٥١١٦٠٠٣-٣٨٦٥٦٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٣/ ل٠٩١٠٥١١٦٠٠٣

بازرگان� طلوع  
 نماینده انحصارى ورق کامپوزیت 
الو مکس و چوب ترمو وود 

٢٠ سال گارانتی 
بدون قيد و شرط

 ٠٩١٥٥٠٥٥٢٣٢
٩٥١٣٠٥٥٥/ ب٣٦٦٦٥٦٥٦

   گرانوليت طاق
سيمان کارى،کنيتکس،بازسازى 

نقاشی-بيمه حوادث بر روى داربست
٠٩١٥١١٧٧٠٧٤-٣٨٨٢٠١٥٤

٩٥٣٢٣٢٧٢/ ل

نازلتر�ن قيمت اجرا و فروش

 3امپوز�ت

٩٥١٩٢٩١٥/ ل٣٨٨٢٦٢٦٧

گرانوليت ا�ده
سيمانکارى -مجرى رنگ نما

طراحی رایگان-ضمانت ١٠ ساله
٠٩١٥١٠٣١٧٨٥-٣٦٠١١٤٠٠

٩٥٣٢١٠٥٠/ م

گروه مهندس�
 پازل

طراحی-نظارت و اجرا
نماى آلومينيوم کامپوزیت

و حروف برجسته
 بازدیدطراحی و بيمه رایگان

نقد و اقساط
٠٩١٥٢٤١١١٣٤

٩٥٢٣١٤٤٤/ پ٠٩١٥١٠٨٤٩١٥

3امپوز�ت 
شماره ثبت ٣۶١۴٧ 

نقد اقساط 
مرکز تخصصی نما 

بيش  از ٣٠٠,٠٠٠ متر رزومه 
نماینده و عامل فروش برندهاى معتبر

 بازدید ،مشاوره، طراحی 
محاسبه و بيمه رایگان

٣٦٠٨٠٣٠٨
٠٩١٥٣٧٥٧١٠٥

٩٥٢٥٩٩٦٩/ ق

٩٥٣٦٣٠٤٦/ ق

نما� كامپوز�ت
مهندس� پو�ا
طراحی و اجراى تخصصی نما

فروش ورق آلومينيوم كامپوزیت
مشاوره، بيمه و داربست رایگان

با مجوز رسمی فعاليت
اقساط بلند مدت

٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢-٣٢٢٥٥٦٧١

3انال 3ولر حق�
ساخت و نصب کانال کولر 

قرنيز، هود صنعتی، دریچه 
٩٥٣٣٣٨٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٢٣٦١٦

٩٥٣٥٦٧٢٠/ م

�3انال ساز� فرهاد
سازنده انواع کانالهاى کولر 

هواساز- قرنيز- دریچه کولر
٠٩١٥٨٠٣١٢٥٤

3انال 3ولر
ساخت فورى با تخفيف ویژه 

تمام نقاط مشهد ٠٩١٥٣١٥٢٠٩٥
٩٥٣٤٠٠٣٤/ مکارگاه= اول جاده شاندیز

٩٥٣٥٩٢٧٣/ ف

اجراى انواع کانال کولر و هواساز  
قرنيز، هودهاى صنعتی و دریچه، 

روبروى حرعاملی ۵۵
٣٧٢٥٩٠١٨-٠٩١٥٥١٣٣١٢٤

٩٥٣٢٣٤٨٣/ م

باالبرآراد 
ساخت ،نصب ،تعمير

 انواع باالبر، کاالبر و غذابر 
٠٩١٥٨١٦٥٣٥٩

آسانسور برجيس
مشاوره و بازدید رایگان-فروش ، 
نصب و اجرا ، سرویس و نگهدارى
٣٦٠٢٣٢٢٢-٠٩١٥٤٢٩٠٥٩٥

٩٥٣٠١٨٥٩/ ل

 باالبر فروشگاه�

درسازه
 هيدروليکی، سيم بکسلی

٣٢٥٦٩٣٨٤
 ٠٩١٥٤١٤٦٢٠٠

٩٥٣١٧٩٧٧/ م

٩٥٣٠٥٧٦٦/ پ

مشاوره و بازد�د را�گان 

آسانسور3او�ان
داراى پروانه طراحی مونتاژ 
و ٣ گواهينامه بين المللی 
اجراى تخصصی آسانسور 
در ساختمان هاى قدیمی 
طراحی  نصب،فروش و 

سرویس نگهدارى انواع 
آسانسور و باالبر
 ٣٨٦٥١٩١٥

 ٠٩٣٥٤٧٤٦٧٩٦
٠٩١٥٣٠٣٤٠٩٠

٩٤٤١٦١١٦/ پ

 3ار آسان ا�ده
سرویس نگهدارى آسانسور

٣٨٨٢٤٤٩٤
توس هيدرولي=
 مينی آسانسور ،نفر بر، کاالبر 

بيمه و دوسا ل ضمانت 
٣٦٥١١٢٧٥-٠٩١٥٥٠٦٢٤١٢

٩٥٣٤٤١٩٥/ م

باالبرصنعت� وليعصر
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
٠٩١٥٥٢٢٤٢٥٧-٣٦٦٧٥٨٨٨

٩٥١٨٢٧٣٦/ ق

باالبر
 و نفربر 
سيم بکسلی 
هيدروليک 
٠٩٣٣٠٣٤٠٩٨١

٩٥٣٤٧٠٤٢/ پ

٩٥٣١٣٩٨٣/ ف

آسانسور تابان 
طراحی ، فروش 
انواع آسانسور 
با شرایط ویژه 

نگهدارى وخدمات سریع 
با قيمت مناسب
 ٣٧٦٢٦٠٣٨

٠٩١٥٠٠٧٨٠٧٧

٩٥٣٠٨٥١٢/ م

خدمات تخصص� آسانبر 
ساخت و تعمير انواع باالبرهاى کششی 
و هيدروليکی ٠٩١٥٧٠٦٤٧٤٣
٣٦٦٦١٦٦١-٠٩١٥٣١٠٤٧٤٣

آسانسور 
سریع ترین 

مرکز رفع خرابی 
خدمات شبانه روزى  

 ٠٩١٥٣٢٠٠٦٢٦
٠٩١٥٠٠٣٠٦٢٦

٩٥٣١٨٩٢٥/ ف

٩٥٣٤٤٠٨١/ م

مشهد باالبر 
سازنده آسانسور حمل کاال، کرایه باالبر 

ساختمانی، جوشکارى اسکلت و ... 
٠٩١٥٣١٧٤٥٨٧

٩٥٣٤٥٩٢٨/ پ

آسانسور ابتKار صنعت
اجرا، سرویس ،مشاوره 

رایگان متخصص بناى قدیمی
٣٦٠٥٠٦٨١

امدادآسانسور
سورنا 

 سرویس ونگهدارى،تعميرات
بازسازى،اجراى آسانسور
ایمن سازى آسانسور هاى

کارکرده(خدمات٢۴ساعته)
٠٩١٥٨٠٥٤٢٣٠ 

٩٥٣٣٤٥٨٩/ د٠٩٣٦٤٤٣٩٣٧٩

٩٥١٨٢١٩٨/ پ

امدادآسانسور
(خدمات٢٤ساعته)  
٠٩١٥١١١٨٩٩٣

٠٩١٥٠٠١٨٩٩٣

٩٥٣٦٠٩١٧/ م

شر3ت مهندس� سداد

٣٨٠٠١ 
واحد امداد آسانسور 

(تلفن۵رقمی)

 (شبانه روزى)
٠٩١٠٥١٣٨٠٠١

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧٠٩٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

٩٥٣٣١٢٤٧/ د

فارسيان 
(٦٠ سال سابقه)
مرکز تخصصی و 

عامليت پخش و فروش
انواع آیفون تصویرى

(درب بازکن)
تابا، تکنما، کوماکس کره

٣سال ضمانت تعویض بی قيد و شرط
تخفيف ویژه تا ١۵% 

فقط حضورى
خيابان خاکی، داخلخراسانی ۵

٣٢٢١٤٥٨٦  
٠٩١٥١١٣١١٣١ 

٩٥١٩٦٥٧٧/ ق

حق بامشتر� است
ثامن آ�فون

فروش و تعميرات فوق تخصصی 
در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

مجهز به کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

شر3ت آرادتصو�ر
تعميرات تخصصی
آیفونهاى تصویرى

 در محل با ضمانت کتبی
باقيمتی مناسب

 ٠٩١٥١٥٨٩٩٣٢
٠٩٣٦٩٠٨٣٤٦٩

٩٥٣٤٤٢١٥/ پ

  تخفيA و�ژه عيد نوروز 
فقط �= هفته

 ست کامل مانيتور٧اینچ رنگی و 
پنل ١واحدى بانصب٣٧٠تومان 

٢واحدى۶١٠تومان٣واحدى٨۵٠ تومان
۴واحدى١/١٠٠م مانيتور۴/۵ اینچ 
رنگی ساده و پنل١واحدى٢٩٠تومان

٢واحدى۴٣٠تومان ٣واحدى۵۶٠تومان
۴واحدى ٧۴٠تومان 

٩٥٣٦١٩٣٩/ ق ٠٩٣٦٨٣٠١٨٠٢

برقKش� ارزان 
سيمکشی آپارتمان مغازه 

٠٩١٥٠٨٠٨٨٤٧
٩٥٣٦٣٠٥٨/ م

٩٥٣٥٦٩٢٢/ م

خدمات برق شهاب 
سرتاسر مشهد 
 بدون تعطيلی 

٠٩١٥١٠٨٠٣٣٩

�ارزان، فور
اتصال� برق 

         تلفن ، آیفون  ، لوستر و ...   کاظمی
٩٥٣٥٨٣٣٢/ ل٠٩١٥٨١٨٦١٦٣

٩٥٣٥٢٠١٦/ ف

خدمات برق - نصب و تعميرات
تخصصی آیفون تلفن کولر  

LED نورپردازى وتابلو
٣٦٦٢٤١٤٣-٠٩١٥٠٠٨٧٦٣٠ 

الKتر��K رضا 
سيمکشی ساختمان رفع اتصالی

تلفن، نورپردازى نما نصب لوستر  
٩٥٣١٢٣٥٢/ ف٠٩١٥٣٥٩٩٢٣٦

٩٥٣٥١٨٤٤/ پ

 �طراح� اجرا� پروژه ها
صنعتی و ساختمانی و نورپردازى 

کليه پروژه ها
وارسته ٠٩١٢٢٨٥٣١٤٧

٩٥١٨١٥٢٤/ ق

 بابابرق�
 رفع اتصالی،برق،تلفن

نصب لوستر وسنسور بدون تعطيلی
٠٩٣٠١٠٩٠٦٤٨

برق و
 � نورپرداز

٠٩١٥٦٢٧٥٧٦٧
٩٥٣٠٥٣٦٢/ ف

 برقKار
 رفع اتصالی-آیفون-تلفن-سانترال

٩٥٢٠١٩٩٩/ ف٠٩٣٩٦٩٢٨١٠٠

٩٥٣٤١٥٣٧/ م

(�برق ساختمان(فور
لوستر،سيم کشی ،آیفون ،چکی 

و زیر بنایی،اتصالی، روشنائی هوشمند 
٠٩١٥٥٠١٩٢٩٥

�ارزان، فور
رفع اتصال� برق، تلفن 

آیفون و لوستر ، نصب سنسور
کدخدایی    ٠٩١٥٨٢٩٣٣٠٥ 

٩٥٣٥٠٧١٨/ ل

٩٥٣٦٠٩٣١/ م

برق بعثت
ساختمانی-پروژه-تعميرات

 نصبی جات- تلفن-لوستر-آیفون
 ٠٩١٥٢٤٤٩٠٠٣

فروش اقساط�
 بدون پيش پرداخت 

آروین در شرق 
کرکره اى ،پارکينگی ،شيشه اى

 ٣٠ ماه گارانتی تعویض

٠٩١٥١١٦٤٠٧٣
٩٥٣٥٠٤٥٢/ ف

3يان ُدر 
( عضو رسمی اتحادیه ) 

مجرى دربهاى اتوماتيک
 داراى اکيپ فنی ٢۴ ساعته 

١٨ ماه گارانتی تعویض 
مطهرى جنوبی .حدفاصل ١١و ١٣  
حميد رضا خوشدل 
دفتر٣٧٢٣١٩٩٠ (٣خط)

فروش ٠٩١٥٥٥٨١٩٩٠ 
٩٥١٨٧٠٢٩/ ب

درب ها� اتوماتي=
 سو�ن
مرکز پخش 

تيغه هاى ترک 
در استان خراسان

بدون صدا 
 با شرایط ویژه 

٠٩١٥١١٠٨٨٦٩   
٣٧٥٨٩٥٠٥  

٩٥٣٠٩٣٦٦/ ف

نماتي= ُدر
انواع درب هاى اتوماتيک

کرکره اى،شيشه اى
پارکينگی،راهبند

 ٣٣٤٤١٢٣١
٠٩١٥٥٠٦٢٢٥٢

٩٥١٩٨٢١٣/ خ

دربها� اتوماتي= 
پرد�س

مرکز پخش تيغهاى کرکره 
(فوم دار کروکی ترک و 

غيره) و یراق آالت کرکره 
برقی (کاورموتور ساید ، 

جاقفلی، ریل و ...) 
زیر قيمت تهران 

شماره تماس فروش همکار 
 ٠٩١٥١١٠٢٨٥٠

شماره تماس فروش به 
مشترى ٠٩١٥٥٢٢٠٣٧١ 

٩٥٣٤٨٤٤١/ ف٣٧٥١٩٠٩٧

تعمير 
Service

دربهاى اتومات
٠٩١٥٧٠٠٤٢٠٧
٠٩١٥٧٠٠٥٢٠٧

٩٥٣٦٥٨٥٩/ پ

 �تعميرات فور
فروش درب اتومات 
با قيمت هاى ویژه با ٨ سال 

سابقه و ضمانت نامه کتبی

٠٩١٥١٢٢١٨٤٨
٩٥١٨٤٤٩٨/ پ٣٧٦١٨٠٩٣

٩٥٢٩٥٦٩٠/ د

آشيان ُدر
 الماس شرق
فروش ویژه

انواع درب هاى اتومات
سيستمهاى مداربسته 
وشيشه هاى سکوریت

٣٨٥٥٣٢٣٨

٩٥٣٠٢٦٨٦/ ف

 ِلِبن  -    طراح� آلمان
ِاِدن

درب اتوماتيک
کرکره اى، شيشه اى و پارکينگی

نقد و اقساط
مشترى و همکار

٠٩١٥٣١٨٠٤١٤
٥-٣٨٤٨٢٠٨٤

٩٥٣٣٥٠٢٨/ ف

 tد3ورا
دربهاى اتوماتيک 

٣۶ ماه گارانتی 
اقساطی 

٣٥٢٢٩٦٤١
٠٩١٥٤٠٧١٠١٢

سازنده و نصب
انواع درب هاى اتوماتيک 

جک پارکينگی، کرکره برقی
٠٩٣٣٩٨٦٠٤٢٩ 

٩٥٣٣٨٨٦٨/ ط

تبر�زُدر
کرکره  اتومات  دربهاى  تعمير  و  نصب 

برقی جک راهبند شيشه سکوریت
٩٥٢٧٩٥٦١/ ف٠٩٣٧٥٤٣٧٨٥٦

 را�موند 
 درب هاى اتوماتيک 

٣۶ماه گارانتی 

اقامتی 
٣٧٢٥٢١٠٧ 

٠٩١٥٣١٨١٩٢٩
٩٥٢٤٠٢٥٥/ م

ز�با ُدر
با  تخفيA و�ژه

% ؟
فروش ویژه زمستانه

شيشه اى، کرکره اى 
پارکينگی ، راهبند 

شماره ثبت شرکتی ٢٩۵٣٩
(عضو رسمی اتحادیه)

با بيش ازیک دهه فعاليت

 ٣٦٠٥٠٠٠٨
٠٩١٥١١٠٥٩٤٣

٩٥٣٢٢٥٨٠/ ف

دا�ان ُدر
نصب و تعمير دربهاى اتومات کرکره ، 

جک، راهبند و شيشه سکوریت
٩٥٣٦٣٥١٦/ ف٠٩١٥٧٨٨٢٢٧٤

آسانســـور

سا�رخدمات
ساختمان�

برق ساختمان

درها� اتوماتي=

آ�فــون

٩٥٠١٧٦٨٤/ پ

٩٥٢٤٩٢٠١/ ق

٩٥١٩٩٢٩٣/ خ


