
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
١٧

٩٥٢٩٨٧٢٩/ پ

نرده  راه پله
لوله اى ،قوطی ، فرفورژه 

ساخت پله آهنی،پله گرد
٠٩١٥٣٠٤٠٤٩٢    

٩٥٣٥٢٢٠٦/ م

نرده و پله استيل  
 www.mashhadbronze.com 

 ٠٩١٢٣١٥٤٨٥٠

حفاظ درب آ3اردئون�
نرده، راه پله، حفاظ روى دیوار
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣ 

٩٥٣٣٨٨٩١/ ط

ا�من سازان توس
حفاظ آکاردئونی ، کرکره 

سنتی و برقی ، حفاظ سردیوارى
٣٧٦٣٥١٩٢-٠٩١٥٣٠٣٠٥٥١

٩٥٢٧٠٧٩٠/ ل

٩٥٣٠٥٨٢٣/ ف

نرده و حفاظ استيل 
پله گرد و پيش ساخته و دوبلکس 
٣٥٥٩٣٥٢١-٠٩١٥٤٢٥٢٨٩٦

٩٥٣٤٦٩٠٣/ ف

نرده استيل
با ضمانت، مترى ٨۵ هزار تومان

وبازدید رایگان 
٠٩١٥٥١٤١٨٤٨

 حفاظ آ3اردئون�
 حفاظ پنجره، پله و ..

 تحویل فورى
مدیریت: سيد ٠٩١٥٣٠٢٠٧٦٦ 

٩٥٣٢٧٦٣٦/ ق

٩٥٢٨٣٢٢٠/ ط

 �حفاظ بوته ا
 کمانی، ميلگردى ودرب آکاردئونی رنگ 
کوره بعلت توليد انبوه ارزان و فورى

 ٣٨٩٢٠١٤٧

نرده استيل 
ساخت نرده وحفاظ بانکی، پله پلکسی 

و استيل با ضمانت و قيمت مناسب 
٩٥٣٤٨٤٣٧/ ط٠٩١٥٤٠٠٢٥٧٠

 ضامن حفاظ
    آکاردئونی ، روالپ برقی

کرکره سنتی ، حفاظ پنجره ، تعميرات
٠٩١٥٣١٧٢٣٠١-٣٥٢٢٧٠٢٨

٩٥٢٠٩٥٣٢/ ل

٩٥٢٨٧٤٩٥/ ف

 �حفاظ رود�وار
ميلگردى کمانی و بوته اى

 با رنگ و ساخت درب و پنجره
٠٩١٥٥٢١٣٢٥١-٣٢١٢٤٣١٥

حفاظ
 رو� د�وار

توليد- پخش 
بوته اى، کمانی، ميلگردى 

حفاظ پنجره
 رنگ کوره اى
 نصب رایگان 

پذیرش نمایندگی 
  در سراسر کشور

 ٠٩١٥٢٠٢٥٥٩٩
٠٩١٥١٠٤٨٥٥٤

٩٥٣٥٣٢٧٨/ پ

حفاظ آ3اردئون� 
تسمه و قوط� و درب  

٠٩١٥١١٩١٩٤٩
٩٥٣٦٥٤٨١/ ف

نرده استيل
ساخت انواع نرده و حفاظهاى بانکی 
با ضمانت - سریع - بازدید رایگان 

٩٥٢٧٥٣٨٣/ ف٠٩٣٥٩٤٠٩٦٩٧

٩٥٢٧٩٣١٢/ پ

درب 
آ3اردئون�
نرده  راه پله 

حفاظ پنجره
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

درب آ3اردئون�
� تحو�ل فور

نرده راه پله
 و حفاظ پنجره

٠٩١٥١٠٧٦٩١٩
٩٥٣٥٤٣٩٠/ ف

انواع حفاظ 
ورودى آپارتمان- پنجره

نرده روى دیوار 
٩٥٣٦٥١٨٢/ م٠٩١٥٨٧٠٨٩٤١

 حفاظ آ3اردئون� 
 تمام تسمه، پروفيل

٢٠٠ هزار تومان
حمل و رنگ و نصب رایگان 

کارت ضمانت اتحادیه 
سيدرضی٣٨ نبش چهارراه دوم

٠٩١٥٢٠٤٠٠٩٠ 
٩٥٣٤٨٤٦٨/ م٣٦٠٨٧٥٣٩

٩٥٠٣٢٤٥٢/ پ

حفاظ
 رو� د�وار

 با رنگ کوره 
به قيمت کارخانه 

آدرس:خين عرب نبش طرحچی ١

 ٠٩١٥٣١٥٣٣٨٥
٣٦٩٠٥٢١٧

نرده استيل
حفاظ بانکی- راه پله- پنجره

با ضمانت و نصب سریع
٠٩١٥١٠٧٤٢٥٧-٣٦٦٣٨٣٧٠

٩٥٢٧٣٧٥١/ م

٩٥١٨٧٠٠٥/ پ

درب آ3اردئون�
نصب،فورى فورى

٠٩١٥١١٧٢٩٨٦

آ3اردئون، حمل را�گان  
جنس استاندارد٢٢۵تومان، جنس 
سنگين ٢۶۵تومان، رنگ کوره اى  

٠٩١٥٥١٣٣٨٦٩
٩٥٣٣٥٩٣١/ ق

٩٥٣٤٦١٥٣/ ف

پرده شو��
باز  اتو تخصصی پرده +   شستشو  و 
و نصب، سرویس رایگان، با نيم قرن 

تجربه   ٣٨٥٥٠٤٣٧

خدمات پرده سراب
درجه  تخصصی)  شویی  پرده  (مبتکر 
یک،بازو نصب سریع،سرویس رایگان

٩٥١٤٦١١٠/ خ٣٨٥٩٠٩٤١

٩٥٣٥٥٢٩٠/ م

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

 گالر� گيپور
 شستشو نصب تخصصی سریع 
خدمات و فروش پرده و لوازم 

٠٩١٥٩٢١٢١٦٠-٣٧٢٣٨٩٧٣ 
٩٥٣٠٦٣٨٩/ ب

٩٥١٩٥٣٥٨/ ف

خدمات پرده د�با(وا�تا)
شستشو و نصب تخصصی

سریع درجه یک خدمات و فروش 
٣٦٠٩٥٧٩٥پرده و لوازم   

پرده شو�� رو�ال
شستشوى تخصصی پتو و پرده 

ضمانت + پيک رایگان + باز و نصب
هاشميه ٣٨٨٣٩٢٤٦

٩٥٣٦٣٦١٢/ ر

٩٥٣٤٩٨٤٥/ ق

پرده شو�� ت= 
 شستشو ،اتو تخصصی پرده،بانظارت بانو

باز+نصب+تعميرات،پيک رایگان
٣٨٩٣٦٠٧٩-٣٦٦٢١٨٩٨

رفوگر� فرش
سوختگی، پوسيدگی ،ریشه 

جاجيم، چرم درمحل با سرویس رایگان
٩٥٢٨٤٣٤٥/ ر٠٩١٥٥٠٠٣١٨٠

٩٥٣٠١٣٠٠/ م

ترميم  فرش

نسيم
عضودرجه یک اتحادیه

٣٦٠٦٨٥٧٨
٠٩١٥٥١٢٤٨٩٣

مدیریت:اميرى

تعمير سوختگ�
فرش در محل شما

 

٩٥٣٦٤٥١٥/ م٠٩١٥٣١٠٨٣٨٧

قاليشو�� 

آستان 
شعبه دیگرى ندارد

 تمام نقاط شهر
٣٦٠٧٢٥٢٥

 ٣٦٠٤٧٧٦٦ 
٨ و٣٢٢١٥٥٧٧

٣٢٧٢٧٨١٢ 
 ٣٨٨٣٤١٢٤ 
٣٦٥١٥١٠١ ٢و

٩٥٣١٠٣٥٥/ ل

قاليشو�� 
لعل خراسان

١٠٠ درصد 
اسالمی 

تمام نقاط شهر 
٣٢٧٢٤٣٥٨
٣٢٧٣٦٦٠٥
٣٨٤٧٦٥١٢
٠٩١٥٠٠٥٨٤٠٩

٩٥٣٠٧٠٨٠/ م

قاليشو��
 ممتاز ا�ران

سرویس دهی
 در تمام نقاط شهر 

٣٨٧٠٥٣٤٧
٣٣٨٥١٢٣٥
٣٢٧٠١٣١٣
٣٢٤٢٦٦٣٥

حتی ایام تعطيل
٠٩٣٥٢٣٩٨٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٤٦٩٣

٩٥٢٨١٧٩٨/ د

 قاليشو��

ميثاق
شستشو ١٠٠% اسالمی

سرویس رایگان
تحویل ۴٨ ساعته

٣٦٦١٠١٥٨
٣٢٧٦٩٤٦١
 ٣٧٤٢٠٩٦٣

٩٥٣١٧٨٠٣/ د

٩٥٢٧٩٠٦٨/ ف

قاليشو��
 مKانيزه سامان

با تخفيف ویژه 
ارائه کيفيتی برتر
 در شستشو و خدمات

 ٣٨٦٦٥٨١٩
 ٣٨٦٦٢٣٩٧

٠٩١٥٤٢٠٥٥٨٥
خدمات ما را تجربه کنيد

قاليشو�� 

 �سعد
می بره، می شوره، می یاره

تخصص در شستن فرش هاى 
کرم و دستی نفيس و موکت

 ٣٥٢٢٥٧٥٥
 ٣٨٩٢٦٤٣٦
 ٣٧٥٢٧٢٢٣
 ٣٨٥٢٨٥٧٣
 ٣٢٧٨٤٤٤٠
 ٣٢٧٨٤٤٨٠
 ٣٢٥٧٤١٤٩
 ٣٢٧٨٣٤٣٠
 ٣٢٧٨٣٣٩٤
سرویس دهی در تمام نقاط شهر 
شستشوى ١٠٠% اسالمی 

روزهاى تعطيل 
٠٩١٥٣٢٠٦٠٠٢

٩٥٢٥١٠٩٩/ پ

٩٥٣٤٦٤٨٣/ ب

 قاليشو��
فرشچيان  

 با نيم قرن تجربه
 در امورفرش

٣٨٥٨٢٠٢٥
٣٨٨٣٩٩٧٥
٣٥٠٢١٠٠٢
٣٦٠٧٧٧٨٠
٣٤٢٨٢١٧٠
٠٩١٥١١٦١٩٨٧

سرویس سراسر مشهد 
رایگان 

مدیریت،برادران فرشچيان

٩٥٢٠٧٠٥٤/ ب

  قاليشو�� 

گل افشان 
 

شهر٣٣١٤٠ نقاط  درتمام 

٣٧٣١٥٧٩٩-٣٣٧١٣٣٨٩
٣٧٤١١٤٠٤-٣٢٧٠٠٥٥١
٣٢٥٦٤٤٤١-٣٦٦١٥٨٥٢
٣٦٠٦٢٣٠٦-٣٨٧١٢٢٧٥
٣٣٦٦٦٠٢١-٣٧٥٨٣٢٨٣
٣٨٧٦٣٥٦٥-٣٨٤٤١٢٦٩
٣٨٢١٩٨٧١-٣٦٦٥٣٤٩٤

٩٥٣٣٤٠٠٧/ م

قاليشو�� و مبل شو��

امين 
عضو درجه یک اتحادیه
رفوگرى،شستشو با ضمانت

٣٧٢٩٢٢٩٦
٣٢٢٥٢٣٧٨
٣٧٣٤٨٧٠٣
٣٦٥٧٠١٨٤

تحت پوشش بيمه ایران

٣٢٤٢٤٩٧٣
٣٢٧٦٢٨٧٦
٣٢١٣٥٩٤٨

٠٩١٥٣٠٠٠٤٤٣
ایام تعطيل

٩٥١١٤٩٠٤/ ب

نو�ن
قاليشو�� ممتاز

 شستشو 
با دستگاه اتوماتيک

٣٨٥٣٠٣٠٣
٣٨٥٢٠٥٠٥
٣٦٢٢٥٨٠٠
٣٣٤١٤٦٠٠
٣٨٤٤١٣٠٠
٣٥٠٢١٠٠٢
٣٧٦٧٦٢٦٤
٣٧٥١٥١٨٨
٣٦٠٧٧٧٨٠
٣٨٨٣٩٩٧٥
سرویس دهی سراسر مشهد

عضو ممتاز اتحادیه

٩٥٢٦٤٦١٣/ ط

قال� شو��

ستاره شرق
تضمينی

 صددرصد اسالمی
  ٣٢٧١٦٨٣٠

 ٣٢٧٠٩٣٦١
 ٣٢٥١١٣٢٠
 ٣٢١٣١١٢٨
 ٣٧٣٣٨٣٧١
 ٣٧٤٢٥٦٠٠
٣٦٠٣١٢٨٥

٩٥٣٣٨٨١٣/ ف

قال� شو�� 

تهران
٣٦٠٤٧٥٧٦
٣٨٤٥٣٨٨٧
٣٢٢٤٣٢٣٩
٠٩١٥٧٠٠٧٤١٠

قالی شویی مدرن با ضمانت 
نشدن  پاره  و  ندادن  رنگ 

به روش كامالاسالمی
(سرویس رایگان)

مبل شوئ�  
 خشکشویی فرش و موکت

با دستگاه درمنزل بدون جابجایی 
٠٩٣٦٦٩٠٤٥٣٠ 
٠٩١٥٩٠٦٦٣٨٥
٠٥١٣٧٥٩٤٢٢٠

مدیریت خدادادى
٩٥٣٥٢٠٦٨/ م

قال� شو�� 

شهروند
٣٨٨٣٣٧٤٧-٣٧٢٣٩٩٥٨
٣٦٢٣٦٣٠١-٣٣٤٤٩٠١٠
٣٢٧٣١٨٨٠-٣٢١٣٧٨٢٧

بدون چين و چروک
١٠٠% اسالمی

از ١عدد فرش به باال سرویس 
رایگان 

٠٩١٥٨٨٠٧٨٧٢
٩٥١٩٥١٩٥/ ق

٩٥٢٨١٠٩٤/ پ

قاليشو�� مدرن   
عدالتيان

واحد نمونه سال ٨۶ 
سرویس دهی 
تمام نقاط شهر

٣٢١١٨٢٩٥
٣٢١٢١٤٣٦
٣٢١٣٩٥٣٤
٣٨٨٤٦٢٦٨

 رفو پذیرفته می شود
 تحویل درب کارخانه

 ٢۴ ساعته
 سيد رحيم عدالتيان

 و پسران

٩٥٢٢٦٥١٢/ ف

قال� شو��

ماهان
٣٦٠٥٥٦١٨
٣٦٢٣٧٤٥٦
٣٣٧٥٠٦٦٦

٣٢٧٣١٧٨٢ 
٣٢١٢٣٤٢٩

٣٧٣٤٥٣٠٤  
٣٢٤٢١٠٠٢  
٣٢٤٢٣٤٨٤   

با ٣٠ سال تجربه در امر 
شستشوى فرشهاى ماشينی 
با تراکم باال و انواع فرشهاى 

دستی نفيس و صادراتی 
صددرصد اسالمی

 بدون چروک،  بدون تعطيلی
جاجيم دوزى،پلمپ ریشه 

 رفوگرى
 مدیریت جالیر

٠٩١٥٤٢٤١٩٩٦

 

قاليشو��
توس 

٣٦٠٨٣١٣٣
٣٨٨١٩٦٤٢
٣٣٤٤٥٦٦٧
٣٨٤٥٧٥٨٣
٣٧١٣٤٢٤٠

  ٣٨٥٥٧٢٢٠
تحویل ۴٨ ساعته و سرویس با بيمه 

٩٥٢١٦٤٩٦/ ف

قاليشو�� و مبل شو�� 

عدالتيان
 ٣٦٦١٢٧٦٤
٣٢٧٦٢٨٧٧

٩٥٣٦٥٢٩٩/ ل

 قاليشو��

 ایران مهر
٣٧٣٤٠٦٨٨ 
٣٥٢٢٧٣١٠
٣٥٢٣٦٣٧٩
٣٨٥٩٩٦٩٢
٣٧٣١٣٧٣٦
٣٧٥٩٠٤٥٠
٣٢١٧٥٢٧٨
٣٣٤١٩١٩٥
٣٢٦٥٤٣٦٠

عضو ممتاز
٩٥٣٢١٣٧٠/ م ٩٥٢٨١٠٨٦/ پ

قاليشو�� مدرن 
عدالتيان

٣٢١١٨٢٩٥-٣٨٨٤٦٢٦٨
سيدرحيم عدالتيان

خدمات منزل وتعميرات

قاليشو��

شستشو� پرده و پتو

�رفـــــوگر

 حفاظ رو� د�وار-ا�من سازان شرق
 بوته خارى،کمانی،سرنيزه اى

اجراى انواع نرده استيل، فرفورژه،در مدلهاى ساده و طرح دار
پنجره،تراس،آالچيق،پارکينگ،نرده ،پله،درب اکاردئونی

به شما مشتریان عزیز توصيه می گردد  قبل از وقوع 
حادثه پيشگيرى نمایيد

٣٢٦٢١٦٢٨-٠٩١٥٢٠٥٧٧١١
٩٥٣٤٥٧٩٢/ ب

٩٥٣٥٤٤٤٥/ پ

٩٥٢٢٤٢٠٩/ د


