
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٢١

نماشو�� 
به شيوه مدرن

ارتفاعی  هر  در  داربست  بدون 
ساب ، رسوب زدایی و جرم گيرى 
رولپالک ، انواع نما ، پله ، کف ، دیوار

 (باالبر جهت کار در نما )
((اجاره اى)) 
بازدید رایگان

٣٧٦٥٩٢٦٨- ٣٣٤٢٥٥٤٩
 ٣٣٦٤٩٢٠٩ 

٠٩١٥١٠٢٤٨٦٩
شرکت مشهد پوشش 

٩٥٣١٦٩٦٧/ ل(ثبت ٣۵۴٧٢)

٩٥٢٠٩٥٨٣/ پ

عرشيا مهر 
 نظافت 3ل�

مبل و فرش
پله و پيلوت اعزام کارگرخانم

 وکيل آباد       ٣٨٦٤٦٥٨٥ 
 قاسم آباد       ٣٥٣١٢٩٩٧ 
 صياد ،الدن    ٣٨٦٤٦٥٨٥
 سجاد ،فرامرز ٣٦٠١٥٥٨٦
 احمدآباد         ٣٧٦٠١١٤٠ 
 معلم                 ٣٦٠١٥٥٨٦

٠٩١٥٤٠١٠٠٥١

٩٥٣٤٨٣٢٧/ د

پرنيان 
سالها سابقه درخشان

(ثبت ٢۴٠۵٧)

نظافت کلی ساختمان
تخصصی

مبل ، فرش ، موکت 
دیوار ،سراميک، و ... 
با دستگاه هاى پيشرفته
بازدید و سرویس رایگان

اعزام کارگر درجه١ 
معلم             ٣٦٠٨٧٠٨٠
وکيل آباد     ٣٨٦٧٥٠١٠

احمدآباد       ٣٨٤٦٣٠٣٤ 

سجاد            ٣٦٠٥٤٠٠٩
پيروزى        ٣٨٦٧٤٠٠٨

امامت           ٣٦٠٨٢٠٣٦      

کوهسنگی    ٣٨٤٦٣٠٣٧

فرامرز          ٣٦٠٣٨١٥١

قاسم آباد    ٣٦٦٧٧٨٧١  

٠٩١٥٣١٧٩١١٧

نظافت� اوج توس 

نظافت 3ل�  
 ساختمان ، پله پيلوت 
مبل شویی و قالی 
اعزام کارگر به تمام نقاط شهر 

نماشویی بدون نياز
 به داربست و نورپردازى
٠٩١٥٤٤٤٤٠٤٢ 
٠٩٣٠٥٢٤١٠٠٧

٩٥٣١٤٢٠٥/ م

شر3ت ز�باسازان 
نظافت انواع نما، شيشه و کامپوزیت 
و.. بدون داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٩١١٩٧٧٠-٣٧٥٢٨٠١٥
٩٥٣٥٨٦٢٠/ م

٩٥٣٥٥٣٢٢/ م

مبل شو��
رها

مبل،فرش،موکت،خوشخواب
(تضمينی)

خيام ،هدایت،ابوطالب
٣٧٥١٢٠٢١

وکيل آباد،الدن،صياد
٣٥٠٩٩٢٤٠

هاشميه،فکورى،هفت تير
٣٨٨٢٩١٤٨

آبکوه،سجاد،فرامرز
٣٧٢٥١١٣٨

سراسرى  ٣٣٩٢٢٧٣١

٩٥٣٣٦٢١٤/ پ

جابجا�� پرده
شستشو نصب تعميرات و دوخت 

٠٩١٥٨٨٣٨١٠٠ سرویس رایگان
٠٩٣٥٣٥٩٧٠٨١-٣٨٩٠٧٤٦٠

تزئينات تعاون 
«الهيه»

انواع پرده هاى ترک،
 زبرا، افقی، عمودى، 
کاغذ دیوارى، کفپوش

خدابنده ٠٩١٥٣٠٠٤٥٩٥
٩٥٣٣٧٥٣٥/ م١٨-٣٨٩٢٩٢١٧

٩٥٣٢٤٥٨٧/ ف

شستشو� تخصص�  
تعميرات، دوخت 

باز و نصب پرده 
٣٥٢٢٧٦٤٨-٠٩١٥٧٦٩٣٣٨٠

٩٥٢٣٥٢٧٧/ پ

 خدمات پرده راشل
 شستشو تخصصی -دوخت  

نصب -جابجایی سرویس رایگان 
 ٠٩٣٥٧٣٥٢٥٠٢-٣٨٥٥١٦٩٩

٩٥٣٠٥٨٢٤/ ل

پرده افق
�پرده عمود� قيمت توليد

كركره فلزى ، زبرا 
فروش،دوخت و نصب پرده

٣٨٦٨٤٦٨٢
٠٩١٥٣٢٥٨١٣٩

سراب
(مبتKر پرده شو�� تخصص�)

مجرى شستشو 
و اتو انواع پرده 

کتيبه،رومن، زبرا ،عمودى 
مثل روز اول ،تضمينی 

بازو نصب سریع، درجه یک

٣٨٥٩٠٩٤١
٩٥١٤٦١٢٥/ خ

٩٥٣٣٨٨١١/ ق

 tوچرو tچر
 شستشو اتو+باز،نصب،تعميرات 

لوازم، جابه جایی دوخت،پيک رایگان
 ٣٦٠٧٩٨١٥سيدرضی٣٩

٩٥٢٨٣١٢٠/ م

توليدپرده  زبرا 
� شيد و عمود� تصو�ر

١٧-٣٧١٣٢٨١٦

دوخت و نصب انواع پرده 
در اسرع وقت  

٠٩١٥٦٨٦١٢٣٤
٩٥٢٩٠٣٦٢/ ف

به مناسبت افتتاحيه 
فروش استثنائ� 

با تخفيف ٣٠ % 
کاغذدیوارى ،کفپوش ،پارکت  
پانل و سنگ هاى تزئينی و... 
آدرس: چهارراه خيام شمالی 

تقاطع توس- گالرى ميالنو
٠٩١٥٢٤٠٥٠٢٠

٩٥٣٥٨٨٥٢/ پ٣٧٦٥٨٨١٠

چشم انداز د�زا�ن 
مرکز فروش و پخش

 پارکت ١٠٠%ضد آب
 دابا با ضمانت نامه

١٠ساله ، پوستر
سه بعدى ، کاغذ دیوارى
پارکت ، کف پوش،پانل

MDF و PVC ،  ابتداى 
امامت۴٢،پالک١٣/١ 
ساختمان چشم انداز 
٠٩١٥٨١١٢٥٥٨

٩٥٣٦٣٤٩٣/ پ٣٦١١٠٥٠٠

 �پخش 3اغذ د�وار
از مترى ٢٠٠٠ تومان به باال با 

ارائه نصب ٣٧٣١٩٣٠٨
٠٩١٥٩١٧٩٤٩٧

٩٥٣٢٥٣٨٧/ ف

٩٥٣١٧٤٩٠/ خ

�3اغذ د�وار
 کف پوش ،پنل،نقاشی،بلکا،عالیی

@kiyandecor
٠٩٣٨٨٠٤٧٧٠٢-٣٨٤٤٩١٨٣

٩٥٣٢٩٧٣٥/ پ

�3اغذ د�وار
حراج بزرگ ٣٨٠٠٠
کره اى ، رولی 
٣۶ماه ضمانت

٣٨٩٢٨٢٨٧
٠٩١٥٣٠٨٠١٠٨

٩٥٣٠٧٥٠٨/ م

طراح و مجر� برتر 
3اغذد�وار� قابل شستشو
 پارکت، کفپوش، دیوارپوش
 و تایل سنگهاى تزئينی

 پرده هاى تزئينی
فلسطين ۴ جنب رستوران ایوب 

مدیریت خانم شریعت 
٠٩١٥٣٠٨٢٤٧٦

٣٧٦٧٠٨٤٠

٩٥٣٣٣٩٢٥/ پ

نتيجه نها�� را از ما بخواهيد
نقدواقساط

     انواع کاغذ دیوارى    
    پارکت،کفپوش 

   زیبا با کيفيت قيمت عالی    
 ارسال کاال رایگان 

بازدید و ارسال آلبوم رایگان
تخفيف نقدى ۵تا١٠%

٠٩١٥٤٤٠٣٠٩٥

 �3اغذ د�وار
بلکا - رنگ -تحویل فورى
٠٩١٥٩٠٧٣٧٣٣

٩٥٣٣٣٦٠١/ خ

٩٥١٤٥٢١٢/ پ

ا�ران پوشش
مر3ز تخصص� فروش و اجراء

کاغذ دیوارى ، بلکا 
MDF،نقاشی،کفپوش

مدرن ترین طرح ها، با بهترین  
کيفيت و مناسب ترین قيمت

ابوطالب ٢۵،پالک١٧٢
٠٩١٥٦٤٣٣٦٤٧

٩٥١٩٨٩٥٤/ ط

عرضه مستقيم و بدون واسطه

اقساط١٢ماهه
انواع کاغذدیوارى خارجی و ایرانی 

جدیدترین و زیباترین مدل هاى 
روزدنيا ١٠٠

قابل شستشوباقيمت عالی 
با اقساط ٣تا١٢ماهه

٣٢٢٨١١٢٩ميرجليلی
٩٥١٩٨٩٥٤/ ط٠٩١٥٣٠٤٥٩٣٤

 �3اغذد�وار
بلکا- پنل- کفپوش 

نقد و اقساط 
٠٩١٠٢٧٧٤٢٧٩
٠٩٣٠٢٩٩٩٥٥١

٩٥٣٠٩٨١٢/ مصدیق

٩٥٣٥١٠٢٩/ م

بورس انواع 
کاغذ دیوارى،کفپوش،پارکت و 

دیوارپوش و انواع سقف هاى کاذب 
٠٩٣٦٦٨٦٢٠٧٨-٣٦٠١٨٦٦٨

٩٥٢٥٥٠٥٨/ ط

فقط متر� ١٠٠٠تومان 
کاغذدیوارى آلمانی تمام قيمت ها 

عمده، ارسال آلبوم رایگان 
٠٩٠١٢٠١٩٣١٣ -٣٢٧٢٢٨٠٩

٩٥٢٥٥٩٣٣/ پ

نقد ، اقساط
کاغذ دیوارى ایرانی و خارجی 
کفپوش، پرده، موکت، ارزان

٠٩٣٥٣٣٦٦٢٨٢

٩٥٢٩٣٩٢٠/ پ

د�زا�ن
ارائه دهنده تمامی 

خدمات داخلی ساختمان
چيدمان

بازسازى کامل ساختمان
 MDF کناف، کابينت
کاغذدیوارى ، پارکت 

کفپوش تایل،کامپوزیت و...
٣٨٩٤١٤١٧ مختاریان 

٠٩١٥٤٧٤٧٠٦١

٩٥٣٦٣٤٣٤/ ف

نما�ندگ� پخش 
 �3اغذ د�وار

فروش به قيمت عمده به 
مدت محدود

  از مترى ۶٠٠٠ تومان به باال
 فروش و خدمات انواع 

پرده هاى ایرانی و خارجی
٠٩١٥٠٧٠٧١٨٣

٣٧٦٦٢٨١١

�تعمير، جوشKار�، آبKار
انواع لوستر، آیينه و شمعدان و 

کنسول آب طال و نقره
مرویان     ٠٩١٥١٥٨٠٥٣٢

٩٥٣١٤١٨٢/ ق

 مبل 3السي= تهران
«�«شعبه مر3ز

 (لطفا پس از همه با ما تماس بگيرید)

تعميرات فوق تخصصی مبل 
زیرنظر اساتيد مجرب حرفه اى 

با ضمانت کتبی 
رنگ آميزى و دوخت ترک 
با ابرهاى ویژه و فشرده 

(تخفيف ویژه کارمندان و بازنشستگان) 
حمل و نقل رایگان

٠٩١٥٥٢٠٠٥٠٧ 
٩٥٢٩٧٢٠٠/ م٣٧٣٣٧٤٤٥

٩٥٢٥٦٩٢٠/ پ

3اور مبل اطمينان
طلق و پارچه - تحویل فورى

٠٩١٥٥١٧٣١٩٥
٣٦٩٠٩٧٠٠

فقط تعميرات 
تعمير مبل و تعویض پارچه 

رومبلی با حمل رایگان
٠٩٣٥٤٨٨٤٩٠٢-٣٧٦٢٩٠٢٢

٩٥٣٥٠١٦٣/ ف

٩٥٣٠٥٩٢٠/ ف

مبل ارم تهران 
 �     شعبه مر3ز

مرکز پخش و فروش و
 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از نيم 
قرن تجربه در امر طراحی زیر نظر 

اساتيد تهرانی با استفاده از ابرهاى 
فشرده و دانلوپ با ١٠ سال ضمانت 

تخفيف ویژه براى کارمندان و 
بازنشستگان بازدید و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩ - ٣٧٣٤١٥٢٧
اسالمی ٠٩٣٨٢٠٦٦٥٢٥

٩٥٢٩٩٢٢٧/ ف

3اور مبل 3ر�م� 
طلق و پارچه بدون پرو  

٠٩١٥٨٨٠٩٦٤٣

٩٥١٨٧٧٨٤/ ق

3اورمبل 
مدیریت تقوایی

 ٠٩١٥٣١٧٤٥٧٤             
٠٩١٥١٢٢٧٩٨٥

٩٥٣٣٠٢٣١/ م

مبل �افت آباد  تهران
مرکز تعميرات و رنگ آميزى فوق 

تخصصی انواع مبل
 استيل و راحتی

 عضو رسمی درجه یک اتحادیه 
زیرنظر اساتيد تهرانی

 با بيش از نيم قرن سابقه 
درخشان با چرخهاى صنعتی 

دو دوخت ترک وابرهاى ویژه 
off%فشرده و سرد با ٣٠

(ویژه کارمندان و بازنشستگان)
بازدید و حمل رایگان

نقد و اقساط 
٣٧٣٢٤٣٢٧

٠٩٣٥٩٣٥١٦٩١

تعميرات مبل 
رو�ال

تعمير و تعویض رویه و رنگ 
انواع مبلمان ایرانی و خارجی

 با دوخت ترک و ابرهاى فشرده 
خانگی- ادارى- هتل ها 
تعميرات جزئی در محل 
 ٠٩١٥٨٠٩٠٦٥٤

٩٥٣٤٧٦١١/ ف٣٦٠٧٣٨٢٣

٩٥٣٠٩٠٦١/ م

3اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

شر3ت مبلمان 
3يان

تعميرات و رنگ آميزى 
فوق تخصصی انواع مبلمان ایرانی 
و خارجی زیرنظر اساتيد درجه یک 

تهرانی،عضو درجه یک اتحادیه 
با بيش از ۵٠ سال سابقه کارى 
،با ابرهاى فشرده تزریقی سرد و 

استفاده از چرخ هاى صنعتی
 off ٢ دوخت با ٣٠ درصد 

براى کارمندان و بازنشستگان
 به همراه ١٠سال ضمانت کتبی 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
 ٣٧٣٢٤١٤٨ -٣٧٣٤٠٣٩٥

٩٥١٨٥٧٨٢/ ف٠٩١٥٥٥٨٨٥٥٤

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

٩٥٣٢١٤٧٧/ ف

مبل داربن 
تعمير و تعویض انواع مبلمان 

ایرانی و خارجی با ضمانت 
کتبی در اسرع وقت

 حمل و بازدید رایگان 
تعميرات جزئی در منزل 

٠٩١٥٧٥٩٥٩٩٦
٣٨٧٩٢٢١٧

٩٥٣١٧١٣٧/ ف

پيراهن مبل اطلس 
دوخت کاور پارچه اى و نانو ژالتين
مدیریت:  ٠٩١٥١٥٩٢٠٠٥

 کارگاه : ٣٦٠٤٦٩١١

مشهد3اور طلقی و پارچه اى
۵سال ضمانت -با ١۵سال 
سابقه ٠٩٣٨٠٩٠٤٤٧٩

٣٨٩١٢٤٥٤-٠٩١٥٣٢٢٩٩٧١
٩٥٣٥٢٩٥٩/ ف

 صنا�ع فلز و ام د� اف
 برادران حسن پور

خيام ۴۶       ٠٩١٥١٢٠٩٣٩٥
٩٥٣٥٦٧٣٢/ م٠٩١٥٦٤٨٩٩٢٥

٩٥٢٨٢٠٣٥/ ف

تعميرات مبل دلدار
استيل و راحتی، حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٦٢٧٢٢   
٠٩٣٦٦١٦٦٤٨١ 

٩٥١٨٥٠٤٠/ ق

تعميرات مبل 

پاندا
مرکزتخصصی تعمير انواع مبلمان 

خانگی-ادارى-هتلها 
نجارى، رنگ و تعویض رویه 

کليه تعميرات جزئی در محل 
انجام می شود. 

بازدید رایگان در اسرع وقت
٠٩١٥٩٠٥٤٤٩٧

٩٥٣٢٦٤١٣/ ق

مبل برتر
تعميرتعویض رویه مبلمان صندلی 

ادارى هتلها باضمانت نامه کتبی بازدید
٠٩١٥٩٠١٤٢٦٠حمل رایگان

مبل ماندگار 
 تعمير و تعویض پارچه ى انواع 

مبلها،صندلی باضمانت نامه کتبی 
 ٠٩١٥٥٢٣٧٣٩٨حمل رایگان

٩٥٣٦٢٩٥٢/ م

٩٥٣٢٤٣٦٠/ د

 بازاربزرگ 
مبل امپراطور

 فروش اقساطی ازکارخانه به خانه 
تعدادمحدودبدون پيش پرداخت

تعویض مبل کهنه با نو 
عضودرجه یک اتحادیه

۴٠%تخفيف ویژه فرهنگيان 
بازنشستگان وقشرکم درآمد 

وهتل ها با١۵سال ضمانت
درضمن تعميرانواع مبلمان 
بابهترین ابروکيفيت دوخت 

پذیرفته می شود 
بازدید وحمل رایگان تمام اقساط

 ٣٧٣٤٥٠٧١
هرگونه تعميرات مبلمان شامل

آميزى  ورنگ  مبلمان  رویه  تعویض  
و  حمل  و  بازدید  شود  می  پذیرفته 

٠٩٠٣٢٨٩٤١٦٧نقل رایگان 
٩٥٣٤٥٧٨١/ ف

مبلمان امجد
«مر3زپخش وفروش»

تعویض با مبل نو
تعميرات
در اسرع وقت و 

با مناسبترین قيمت
  ٠٩١٥٥١٥٢٩٢٠
٠٩٣٧٧٣٧٢٩٢٠

٩٥٣٠٧٠٥٠/ خ

 آنتن مهتاب
بهترین خدمات با قيمت مناسب

نصب و تنظيم آنتن ٨ و یا ٢۴
شبکه دیجيتالی و مرکزى با 

مچينگ ضد رعد و برق
 LED  و  LCD ویژه

در تمام نقاط شهر وبدون تعطيلی 

٠٩١٥٣٠١٨٤٦٧
قاسم آباد-آزادشهر-معلم

احمدآباد      ٣٥٢٥٢٧١٨ 
وکيل آباد-الدن-هاشميه

 پيروزى         ٣٥٢٢٨٠٧٩
سجاد- خيام-فرامرز-کالهدوز
فردوسی         ٣٧١٢٧٥٦٥

٩٥١٧٤٤٣٨/ م

نصب وتنظيم تخصص�
 آنتن بدون تعطيل�
٠٩٣٩٢٤٣٨٨٨٧

٩٥٢٦٠١١٥/ ل

٩٥٠٠١٩٩٠/ م

 آنتن آسمان

ارزانتر از همه جا
نصب و تنظيم حرفه اى

٨ و ٢۴ شبکه دیجيتالی 
LED فروش و نصب پایه دیوارى

تمام نقاط بدون تعطيلی سریع
 سيار فورى٠٩١٥٥١٠٢٤٣٠

قاسم آباد، وكيل آباد،آزادشهر  و 
احمدآباد ٣٥٢٣٣٠٠٩

ابوطالب، كالهدوزطالب٣٥٢٣٩٩١٥
فردوسی، فرامرز ٣٥٢٤٠٣٦٠

سيدى، كوهسنگی سعدى سناباد 
دانشگاه ٣٥٢٤٨٣٥٤

 

٩٥٢٩٨٠٩٦/ د

 آنتن پي=
 نصب تخصصی آنتن خانگی 

ومرکزى با٢سال ضمانت
بازدیدرایگان

٠٩٣٩٩٣٠٧٤١٦ 
نصب تمام وقت ٠٩١٥١٨٢٦٧٥٢
دفترمرکزى:سعدى الکترونيک وحيدى
٣٢٢٥٦٨٨٧-٣٢٢١٦٠٠١

آنتن جام جم
نصب ،تنظيم و فروش آنتن

 گيرنده دیجيتال در تمام نقاط شهر 
بدون تعطيلی ٣٦٢٣٥٢٤٤
سيار ٠٩١٥١٠٨٣٩٥١ 
فورى ٠٩٣٩١٠٨٣٩٥١ 
ارزان تر از همه جا

٩٥٣٣٢٨١٤/ ل

آبگرمKن 
مجاز ثامن

مرکزتخصصی تعميرات بوتان
تعمير و تعویض منبع 

با ۶٠ ماه ضمانت کتبی
ابوطالب

خيام،سجاد
وکيل آباد،آزادشهر

عدل خمينی
قاسم آباد،جاهدشهر
احمدآباد،کوهسنگی

رضاشهر،پيروزى
(مشاوره رایگان)

٣٧٥٣٩٥٠٠
٣٧٦٥١٩٤٤
٣٦٠٩٠٠٨٣
٣٨٥٤٩٠٩٩
٣٦٢٣١٢٠٨
٣٨٤٤١٨٢٢
٣٨٧٨٠٩٩١
٠٩١٥٣١٦٦٥٦٧

٩٥٣٥٨٧٢٩/ پ

٩٥٣٣٩٥٤٤/ م

آبگرمKن
 مجاز وليعصر

تعمير و تعویض منبع با 
۵سال ضمانت مرکز تخصصی 

تعميرات بوتان 
آزادشهر

وکيل آباد 
فرامرز سجاد 

احمدآباد کوهسنگی  

پيروزى 
قاسم آباد      

ابوطالب 
بدون تعطيلی       

٣٦٠٧٩٧٣٧
٣٦٠٩٥١٧٣
٣٧٦٥٣٩٣٤
٣٨٤٤١٨٢٤

٣٨٨٣٦٧٧٧
٣٦٢١٨٨٣٠
٣٧٣٩٠٥٠٠

٠٩٣٧١٩٥٤٨٥٥

آبگرمKن
طرح معاوضه آبگرمکن دیوارى 
با انواع آبگرمکن هاى فرسوده 

معاوضه می شود با یکسال 
ضمانت کتبی سرویس و تعميرات 

انواع آبگرمکنهاى دیوارى 
مخزنی و رادیاتورى

٠٩٣٦٧٤٤٧٠٥٥
٩٥٣٦٥١١٣/ ل

پKيج-آبگرمKن
بخارى ،شومينه،اجاق گاز

 همراه با سالها تجربه 
٤-٠٩١٥٩٠١٤٠٨٣

٩٥٢٠٠٨٤٥/ پ

تعمير فور� پKيج و 
 �آبگرمKن ها� د�وار

٠٩١٥٣١٠٦٣٣٦
خدمات فنی ٠٩٣٥٦٨٥٩٦٠١

٩٥٣٣٨١٦٨/ م

٩٥٣٥٦٧٣٦/ م

تعميرات فور� پKيج
    آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب

    بخارى و شومينه-تخصصی
شبانه روزى ٠٩١٥٦٢٦٠٠٧٨

٩٥٣٠٠١٥٩/ ف

�جوشKار
آبگرمکن در منزل، تعمير و 

تعویض منبع آبگرمکن در محل
٣٦٦١٨٢٦٤-٠٩١٥٣١٦٠١٦٩

٩٥٣١٧٧٤٤/ م

تعميرات فور� پKيج
      آبگرمکن ، پمپ ، بخارى

شيرآالت و غيره شبانه روزى
٠٩١٥١٢٥٠٩٠٢

پــــــرده

پKيج و آبگرمKن

آنتــــن مبل و سازه ها� چوب�

لوستر

3اغذ د�وار� ،A3 پوش

٩٥٣٣٨٥٦٢/م


