
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٥

٩٥٢٥٦٤٨٥/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ، چدن ،آلومينيوم 

مس برنج وغيره درب وپنجره 
شيرآالت موتورخانه 

شوفاژ پکيج وخرده ریز انبارى 
به قيمت باال

٠٩١٥٥٢٣٧٦٠٣  
 قاسمی

٩٥٣٣٠١٢٧/ م

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٠٩٣٧٦٠٨٥٧٨١

 �خر�د ضا�عات گناباد
آهن- آلومينيوم- مس- برنج

 چدن- شيرآالت- شوفاژ
 موتورخانه- درب و پنجره
کابينت- تيرآهن- ميلگرد

کلی و جزئی 
و خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٩٣٨٩٠٠٢٥٣٩
٩٥٣٥٩٢٧٦/ م

ضا�عات
خرید کلی وجزئی در محل نقد

٩٥٣٦٠٠١٦/ م٠٩١٥٣١٣٩٢٧٩

مجر� سقA ها� 3روميت 
فروش پل� استا�رن و ميلگرد

آژند ٠٩١٥١٠٤٠٩٨٢
٩٥٢٩٤٥٧٥/ ف

همگرسازان
مجرى تخصصی سقف

متال دک
٩٥٣٣٠٥٨٠/ د٠٩١٥١١٨٥١٢٥

٩٥١٥٩٨٥٧/ ف

 tمتال د
مجرى تخصصی سقف متال دک ناظر و 
مجرى ذیصالح نظام مهندسی ساختمان 
٣٨٨٤٥١٤٦-٠٩١٥٤٤٠٧٧٣٠

  tمتال د
3روميت- 3امپوز�ت

 اجراى سازه بتنی
 فونداسيون ،اسکلت فلزى

 دیواربرشی، استخر  
اميرى ٠٩١٥١٠٩٣٥٠٨

٣٦٠٩٠٧١٥
٩٥٢٩٣٩٤١/ م

٩٥٢٩٥٣٧٧/ م

  مجر� 3امل 3روميت
  t3امپوز�ت، متال د 

  ٠٩١٥٣١١٩٢٣٧ رهنما
٣٦٠٣٩٢١٩

٩٥٣٣٢٥٨٤/ ف

نقدواقساط 
نما�ندگ� پخش و نصب 

کرکره هاى رنگی و  گالوانيزه 
طراحی و اجراى سقف هاى آردواز 
سفال ، پرچين  و طرح سفال ،پلی 

کربنات ، پوشش انواع سالن 
اجراى سقف هاى کناف و تایل 

  بازدید و مشاوره رایگان 
 ( ٧ سال ضمانت ) ٣٧٣١٠٧١٧

٠٩١٥٣٠٠٢٨٩١

سقA و سا�ه 
3وروش 

فروش و اجراى انواع 
سقفهاى شيبدار: سوله

 سفال بام، آالچيق، سردرب

upvc پارکينگ تک پایه

سقف کاذب: رابيتس

 pvc، ۶٠×۶کناف، تایل ٠ 

٠٩١٥١١٠٠٠٢١
١-٣٦٦٧٦٦٤٠

٩٥١٩٦٢٤٢/ ق

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

 پارکينگ هاى ادارى
و خانگی بدون پایه

 سایبان ،آالچيق، انبار
٠٩١٥٥٠٠٣٢٦٣

٩٥٢٧٥٧٧٧/ ط٥-٣٥٠٢٧١١٤

٩٥٣٠٦٩٥٠/ ب

  آردوازسفال پرچين
٠٩١٥٩٧٦٠٠٥٠ 

٠٩٣٨٢٤٢١٣٩٨

٩٥١٨٨٨٤٠/ ف

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره  
٠٩١٥٣٢٣٨٥٩١

�طراح� و اجرا
 سقA ها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره 
٩٥١٨٨٩٠٩/ ف٠٩١٥١٠٧٠١٤٥

اجرا� انواع سقفها� شيبدار 
 ضمانتنامه 3تب�، قيمت مناسب 

٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠
٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩

٩٥٣٥٦٧٦٥/ م

٩٥٣١٥٣٠٨/ خ

اجرا و نصب سقA شيبدار
ورق کرکره رنگی،گالوانيزه،ایرانيت،

نصب آبرو و آب بندى(خرپا)
٠٩١٥٨١٣١٢١٧

طوس پوشش
فروش ورق طرح سفال، پرچين، 

ایرانيت، سفال طبرستان و 
رنگی، اجراى پارکينگ، پلی 
کربنات، PVC، نقد و اقساط 

بازدید و مشاوره رایگان
٣٨٦٧٧١٨١

٠٩١٥٣١٤٣٢٠١
٩٥٢٣٩٣١٩/ ف

آردوازسفال ورق 
ساندو�چ پنل

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١  
٩٥٢٤٠٤٩١/ ل٣٨٨٢٤٧٧١

نصب 3ننده مجاز 
سقفهاى شيب دار از پی تا بام

 ساخت خرپا و سالن 
سفال طبرستان ،پرچين ،ورق هاى
 طرح دار پلی کربنات مشاوره و 
بازدید رایگان با ٣۵سال سابقه

 ٣١-٣٦٥٧٩٩٣٠
٠٩١٥٣١١٦٣١١

٩٥٢٩٤٨٤٩/ ف

٩٥٢٩٠٢٥٩/ م

Aپوشش سق

خراسان  
اجراى انواع سقف شيب دار 
آالچيق،سردرب و انواع خانه 

باغهاى ویالیی 
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٧
٠٩١٥٢٦٢٩٠٠٨

شيبدار   Aسق  �اجرا و  طراح� 
پروفيل  گالوانيزه،  سفال،  طرح 

بازدید رایگان ٣٧٣٣٩٤٠٥
٠٩١٥٥١١٢٠٨٥

٩٥٣٤٥٨٣٦/ ف

٩٥٣٦٢٢٥٢/ ف

اجرا� انواع سقA ها� شيبدار
ضمانت نامه کتبی، قيمت مناسب     

 ٠٩١٥٩١٥٢٩٠٩
٠٩١٥٤١٢٤٠٧٠

سردخانه 
طراحی-ساخت-نصب-گرانتی
پنل استاندارد ١٠سانت ٧٨

٩٥٣٢٠٣٥٥/ ل٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧

 �طراح� و اجرا
سقفها� شيبدار

سفال پرچين آردواز ورق و غيره
(بازدید رایگان) ٠٩١٥١٠٠٢٣٧٦

٩٥٣٥٧٣٠١/ ف

پوشش سقA شيبدار 
(آشيانه) 

 ورق،پرچين ساخت سوله 
با خر پا،سفال طبرستان 

کار بصورت مترى هم 
پذیرفته می شود

 لوازم از شما کار از ما
٠٩١٥٣٥٩٥٧٩٦ 

٩٥٢٧٥٥١٤/ ق٠٩١٥٢١٩٩٩٢٦

٩٥١٩٦٤٤٨/ ق

 سا�ه 
گستران

 مشاوره، طراحی
 و اجراى کليه سقف هاى 

شيب دار، سوله
سردرب انواع آالچيق
(چينی،اروپایی و...)
انواع پارکينگ هاى

(باپایه و بدون پایه)
ارزان تر از همه جا

بارزومه عالی
www.sayehgostaran.ir

شعبه دیگرى ندارد
٠٩١٥١١٨٣٤١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٧٢٥٦

٣٦٥١٦٧٥١
مقدم

ا�رانيت، 3ر3ره رنگ�
طرح سفال، پرچين فروش و 

اجراى سقفهاى شيبدار
٠٩١٥٣٢٠٣٦٤٦-٣٧٣٣٣١١٨

٩٥١٩٣٨١٣/ ف

پوشش سقA 3وثر
شيبدار  سقفهاى  اجراى  و  طراحی 
 pvc اجراى پارکينگ سردرب آالچيق

٠٩٣٨٣٣٤٢٥٨٥ تنهایی
٩٥٣٤٥٨٤٦/ ف

٩٥٣٥٦٧٤٠/ ق

 فقط و فقط
 سقف شيبدار، آالچيق

 حفاظ سردرب، پارکينگ
٣٧٢٥٨٥١٦-٠٩٣٧٣٩٠٦٤٥٨ 

اجرا� سقA ها� شيبدار 
خرده کارى اسکلت نرده حصار 

پله تعميرات درب و غيره 
٠٩١٥٧١٧٧٩٣٧

٩٥٣٦٤٩١٠/ ف

 (SSA) سب= ساخت آر�ا
هاى  سقف  انواع  مجرى  و  طراحی   
کاذب و دیوارهاى جداکننده کناف 

 PVC و تایل ۶٠×۶٠  
 تمامی طرح ها و سازه ها با ضمانت 
اجرایی و خدمات پس از اجرا می باشد 

telegram:@SSA 513
 instagram:@knaufmash

٠٩١٥٣٠١٨٥٧٧
٩٥٣٦٥٧٥٠/ م٠٩٣٧٠٠٩٦٧٧٣

سب= سازان آرمه گستر
عامليت کناف ایران تایل، کناف 

pvc
٠٩١٥٤٥١٣٣٤١-٣٧٥٣١٤٠١

٩٥٢٠٥٥٠٦/ ف

٩٥٢٧٠٩٦١/ ف

3ناف باران
شرکت فنی مهندسی مجد باران 

اجراى سقف کناف دکوراتيو  
ساده ،اجراى انواع دیوار 
جایگزین رابيتس و گچ  

 PVC -۶٠ ×۶تایل ٠
 ٣٦٠١٧٨٣٤-٣٦٦١٠٦٧٣

٠٩١٥٥٠٨٥٨٨١

٩٥٢٤٠٤٩٠/ ل

 P.V.C ،تا�ل، دامپا
3ناف، ساندو�چ پانل
پارکت    ٠٩١٥٥١٤٨٩٦١

        ٣٨٨٢٤٧٧١      

خانه رو�ا�� خود را با ما بساز�د 
اجراى انواع سقف کاذب
با نازلترین قيمت (تهاتر ) 

٩٥٣٣٨٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٤

     سقA 3اذب
 PVC تا�ل و               

تعميرات پذیرفته می شود
٠٩١٥٤٠٨٦١٠٠-٣٦٦٦٢٨٥١

٩٥٣٥٤٦٢٢/ ف

٩٥٣٥٢٦٤٩/ م

٦٠×٦٠Aسق
 3ناف ساده،د3وراتيو

٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩٥٢٢٠٠٧٣/ پ

سقA 3اذب پنل تا�ل
کناف کاغذدیوارى پارکت کفپوش

کف کاذب        ٣٧٢٨٢٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧١٧٧

٩٥٣٥٧٠٤٥/ ق

3ناف ا�ران
مجرى فروش و اجرا سيستم 

هاى DRYWALL طبق 
استانداردهاى فنی کناف ایران و 
تحت نظارت بازرسين کيفی کناف 

ایران انواع سقف هاى کاذب 
دیوارهاى جداکننده و پوششی 

مشاوره طراحی رایگان
٠٩١٥٥١١٨٢٩٢

٠٩١٥٠١٠٨٢٩٢

 Aسق �اجرا
3اذب 

سایبان - پارکينگ 
 اتاقک و دیوار پوش
٠٩١٥٥٠٤١٢٧١

٩٥٣٢٨٦٥٥/ ف

٩٥٣٤٠٨٨٢/ ق

 Aسق �اجرا
 �3اذب بيرجند

کناف، تایل ۶٠×۶٠
 pvc ،دیوار پوش

با نازل ترین قيمت 
٠٩١٥٧٢٠٤٥١٢
٠٩٣٦٢٨٤١٠٩٥

نو�ن رابيتس
قيمت  و  زمان  مدرن،  طراحی 
مناسب مجرى سقفهاى کاذب و نما

٠٩١٥٩٦٦٢٥٣٠
٩٥٢١٢٥٢٧/ ق

٩٥٢٧٦٥٧٨/ ف

سقA 3ناف 
نازلتر�ن قيمت 

ضمانت بدون قيد و شرط 
تحویل تأیيدیه از بازرس رسمی 

کناف ایران 
(مشاوره و طراحی ٣ بعدى رایگان) 

پيمانکار: پروژه ٢٨٠ واحدى 
سرافرازان، هتل ميثاق، بيمارستان 
جواد االئمه، هتل الماس هتل کيانا، 

مسکن مهر گلبهار 

 ٣٨٨٢٢٦٢٧
٠٩١٥٤٧٤٠٣٠٠

اجرا� تخصص� 3ناف
سقA و د�وار  

٣٧٥٧٨٨٩٧
٩٥٣٤٧٢٢٢/ م٠٩١٥٠٠٧١٣٠٣

٩٥٣٦٣٦٧٠/ خ

3ناف آراميس
اجراى تخصصی دکوراتيو سقف 
دیوار.تایل ٠٩١٥٨١٥٥٣٦٣

  ٠٩٣٥٧٢٦٢٧١٠

ا�رانا   3ناف
طراحی و اجرا انواع سقف کاذب 

کناف-تایل-PVC (مشاوره رایگان)
٩٥١٣٤١١٩/ ق٠٩١٥٤٠٢٤١٨٣

٩٥٣٠٥٢٠٧/ د

 نصاب
 نصب واجراى انواع 
سقف هاى شيب دار

بازدیدرایگان
 ٠٩١٥٤١٦١٥٣٣ 

اقساط 
کليه تعميرات و تغييرات،صفر تا صد 

با بهترین استادکارها -نقد اقساط 
٠٩٠١٣٤٦٥٠٩٠-٣٧٦٠٢٧٠٣

٩٥٣٣٧٤٥٤/ م

تKنو پارسيان
بازسازى و نوسازى 
اجراى دکوراسيون 

داخلی و نماى ساختمان 
با متدهاى جدید روز 

بازدید رایگان
٣٨٤٠٣٩٤٩
٣٨٤٤٦٨٥٥
٣٨٤٣١٢٩٦

٠٩١٥١١٣٣٤١٤
٩٥٣٣٤٦٦٣/ ق

٩٥٣٠٦٤٠٣/ ف

گروه معمار� و 
مهندس� آرنا 

مشاوره ، طراحی و اجرا 
مسکونی،تجارى،ادارى و ...
بازسازى متفاوت و لوکس 

با حداقل هزینه
 ٠٩١٥٣١٥٧٦٥٠

٣٨٤٦٨٥٢٣

�بازساز�-نوساز
نما،دکوراسيون،در کوتاه ترین 

زمان با باالترین کيفيت 
٩٥٣٥٦١٣٦/ پ٠٩٣٦٢٧٠٠١٣٢

تعميرات
�بازساز

فورى و ارزان 
خدمات ساختمانی پيشرو

٠٩١٥١١١٨٨٠٦
٩٥٢٥٩٨٧٥/ ل

٩٥٢٨٩٧٨٠/ ف

مهندسين پارس
اجراى صفر تا صد ساختمان و بازسازى 
بازدید - مشاوره - طراحی - برآورد 

رایگان ٠٩١٥٧١٠٨٠٣٩

٩٥٣٢٢٥٤١/ ف

ماهان 
احداث بنا، تغييرات تعميرات

دیوارچينی ( جزئی، کلی) 
٠٩١٥٨٢٦٥٤٧١

3ليني= ساختمان
رفع نم زدگی و لکه گيرى

بازسازى و انجام کليه امور ساختمان 
٠٩١٥٩٠٢٤٤٦٤در اسرع وقت

٩٥٣٢٨٢٥٨/ ل

�بازساز
با همکارى مهندسين عمران و معمارى، 
هاى  پروژه  از  بازدید  مجرب  کادرى 

انجام شده ٠٩١٥٣١٣٩١٩٦
٩٥٣٥٤٥٣٨/ ف

 �بازساز
تخصص ماست 
بازدید، مشاوره، طرح و 
برآورد هزینه رایگان 
٠٩١٥٥١٥٢٩٧٦

٣٨٨٤٨٤٥٤
٩٥٣٣٠٩٨٥/ ق

٩٥٣٢٠٢٦٤/ م

�طراح� و٣بعد� ساز
3D MAXانجام پروژه هاى

نما ، مسکونی ، داخلی
٠٩١٥٣٢٤٣٠٣٨-٣٦١٤٤٠٦١

طراح�- احداث بنا
  بازساز� بازد�د را�گان 
٠٩٣٨٨٠٠٤٢١٩-٣٦٠٥٩٧٦٤

٩٥١٩٨٨٠٧/ م٠٩١٥٢٠٥٤٢١٩

بتن عيار ٣٠٠
فقط ۶۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٣٢٤٦٩٠٠
٠٩١٠٥٧٨٧١٠٠

٩٥٣١٢٨١٨/ ق

٩٥١٦٩٤٧٩/ ق

 فوم بتن البرز 
     جایگزین پوکه جهت کف سازى طبقات 
و بام - ارزان سبک مقاوم عضو اتحادیه
 ٠٩١٥٨١٠٤٠٤٦-٣٦٦١٥٧١٨

٩٥٣٥٢٨٥٠/ ف

فوم بتن ثامن توس
 اجراى انواع کف سازى بتنی

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨

شر3ت جاو�دبتن 
توليدکننده انواع سنگدانه 
بادامی،نخودى،ماسه و بتن 

آماده براى تکميل کادرفروش 
خود به تعدادى کارشناس 

فروش نيازمند است.
٠٩١٥٤٠٠٣٦٠٣

٩٥٣٥٨٦٧٠/ پ

هميار ترازآوا� سورنا 
تخریب خاکبردارى بازسازى 
نقشه بردارى سند ماده ١۴٧

٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨-٣٦٦٥٩٣٥٤
٩٥٢٩٣٨٢٨/ ف

٩٥٢٦٧٦٤٥/ م

 شر3ت ساختمان� مشاهير
�نوساز�-بازساز

طراحی -احداث -استحکام بنا
مسکونی- تجارى - باغ و ویال
داراى گرید ابنيه و تاسيسات

کيفيت خوب ،کارماست
٠٩٣٠٧٢٥٧١٠٠

فوالدى ٣٦٢١٧٣٥٦ 

د�وار 3ش� اراض� 
ساخت ویال و استخر

٠٩١٥١١١٥٣٣٨
٩٥٣٦٢٨٢٧/ پ

پيمانKار� ساختمان ثامن 
 سنگ، پله، موزائيک، سراميک و 

غيره... و کليه کارهاى ساختمانی
٩٥٢٦٦٦٣٠/ م٠٩١٥٥١٣٤٧٨٤ 

 �خدمات آرماتوربند
قالب بندى، دیواربرشی 

سقف هاى بتنی، کاشت بلت و صفحه 
بازدید رایگان ٠٩٣٠٥٧٣٤٢٠٦

٩٥٢٢٥١٧٧/ پ

٩٥٣٥١٣٨٨/ ف

از پ� تا بام
ساخت، بازسازى، تعميرات

٠٩١٥٥٠٨٦٨٤٢

� پيمانKار�،بازساز
 طراحی مدرن اجراى تضمينی 

ویالیی، آپارتمان، باغ ویال
٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 

٩٥٣٣٥٩٢٣/ ق

٩٥٣٢٣٠٩٢/ پ

ساخت از پ� تا بام 
تغييرات تعميرات تزئينات 
تخریب دیوارکشی ویالسازى

٠٩١٥٧٥٨٠٠٤٢

دفتر مهندس� ساختمان 
صدور پروانه و پایانکار

 مدیریت پيمان (ساخت، بازسازى) 
٩٥٣٣٥٧٥١/ م٣٥٠٢٢٧٤٠

آبشار 
آبنما، باربيکيو، روف گاردن 

٩٥٣٣٢٦٠٥/ ف٠٩١٥٣١٣١٠١٧

پيمانKار� با تهاتر 
کليه کارهاى ساختمانی با مصالح 
و بدون مصالح - مهندسی ساز 

٩٥٣١٤٠٥٦/ ق٠٩١٩٦٧٦٨٥٧٠

پيمانKار� ساختمان 
تغييرات،تعميرات، کاشی، سنگ، 

سراميک و غيره پذیرفته می شود 
٠٩٣٦٩٢٢٦١٤٢

 

٩٥٣٠٧٢٥٦/ ف

�پيمانKار
بازسازى تعميرات کاشی سراميک

رفع نم سرویسهاى خرده کارى
٩٥٣٦٢٦٠٥/ پ٠٩١٥١٠٠٤٦٥٥

� آرماتور بند
قالب بند�(چوب،فلز)

 

٠٩١٥٥٥٧٥٩١٢ 
٩٥٣٦٤٩٢٣/ ق

٩٥٢٧٧١٢٨/ پ

3ليه امور ساختمان
کاشی،سراميک،پله،نما،موزایيک

تعميرات،تغييرات ،خرده کارى
٠٩١٥١٦٧٦٢٦٠

 �گچ 3ار� و 3اش� 3ار
کارهاى بزرگ و خرده کارى

 (با اکيپی مجرب) 
٩٥٣٣٢٧١٧/ پ٠٩١٥٤٥٢٩٨٦٤

 3اش� 3ار� سيد
تعميرات  موزائيک،  پله،  سنگ،   
امورساختمانی  کليه  و  اگو  نصب 

٠٩١٥٩٨٦٥٥٣٥ حسينی
٩٥٣٦٠٩٠٥/ م

 سفت 3ار� تمام 3ار
 جوشکارى،سقف تيرچه کاشی سراميک 
اقساط نقد،  خرده کارى  بازسازى 

٠٩١٥٧٧٧٩٣٢٠ 
٩٥٣٦٥٦٤٥/ ق

٩٥٣٣٣٥٣٣/ ق

�آرماتوربند� و قالب بند� مهد
 اجراى انواع فنداسيون، دیوار 
برشی، شناژ، صفحه گذارى و ... 

٠٩١٠٩١٥١٣٦٧

٩٥٢٧٣٠٥٩/ پ

�قالب بند
با قالب فلزى

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤

٩٥٣١٣٣٤٥/ خ

�گروه پيمانKاران بيرجند
ساخت، بازسازى ، تعميرات ، نما 

تاسيسات، تزئينات و ...، تضمينی
٠٩١٥٥١٥٤٧٣٤-٣٨٩١٣٨٦٤

اجرا� انواع 3اش�
سراميک و سنگ کارى 

به قيمت مناسب
٠٩٣٦٨٢٥٥١٤٨

٩٥٣٦٤٢٢١/ ط

اجرا� نماضامن
سنگ کارى،کاشی کارى،سيمان کارى 

گرانوليت،شسته،نماى رومی
٩٥٣٤٦١٠٣/ د٠٩١٥٣١٥٧١٧٨

  �سنگ 3ار
 سراميک،کاشی،نما،تعميرات کلی

 با نازلترین قيمت 
٩٥٣٦٥٨٧٨/ م٠٩١٥٨٢٣٨٠٩١ 

خا3بردار� ارزان 
مينی لودر توماس حرفه اى 

خوش اخالق 
٩٥٣٣٣٧٣٢/ ف٠٩١٥٩٠٩١٨١٤

 ٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٥  تمام وقت 
٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٦   نيسان

٠٩١٥٠٨٥٦٠٧٧ سيدمهدى

حمل خاt و نخاله

٩٥٣٢٠٣٣٦/ ف

حمل نخاله
نيسان - خاور

٠٩١٥٧٠١٤٦٨٥ قانع
٩٥١٩٣٦٤٢/ پ

� با3س محمد
وکيل آباد- پيروزى- آزادشهر

قاسم آباد ٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ 
٩٥٣٤٤٠٠٦/ ق

تخر�ب ساختمان

�پيمان 3ار

اجرا� سقA ــ گوناگون

�بازســـاز

بتـــن 

اجرا� سقA ــ بتن�

اجرا� سقA ــ 3اذب اجرا� سقA ــ شيبدار

آماده همKار� و استخدام
نما3ار،3اش� 3ار،سنگ 3ار

٩٥٣٦٥٣٠٥/ ف


