
لوله بازکنی  آشنا می شوید. همچنین انواع خدمات ارائه شده در فنی کار لوله بازکنی در پونک تهران در این صفحه با لیست افراد

آشنا  فروشگاههای فروش لوله و لوازم بهداشتی در پونک و همچنین اماکن و اداره آب و فاضالب پونک تهران و آدرس پونک تهران

 .خواهید شد

 راهنمای صفحه لوله بازکنی در پونک تهران

 معرفی منطقه پونک 

 خدمات لوله بازکنی پونک تهران 

  (3آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب پونک )ناحیه 

 پونک منطقه در  فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی 

o فروشگاه لوله و اتصالت 

o فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی 

 انتخاب نزدیکترین لوله بازکنی در پونک تهران با سایت فنی کارا 

 له بازکن پونک به صورتاطالعات لوpdf  

 ویدئوهای کاربردی با محتوای لوله بازکنی 

 معرفی منطقه پونک

 های محله. دارد رقرا 5 منطقه در بخشی و 2 منطقه در  یکی ازمحله های قدیمی تهران محله پونک میباشد. بخشی از این محله

ابایی. همیال. خیابان ونک قرار دارند. خیابان های اصلی پونک اشرفی اصفهانی شهید مخبری. میرزابپ اطراف در مرادآباد حصارک

و بزرگراه همت محدود  زیتون. بلوار کمالی و چمران میتوان اشاره کرد. این محله ازشمال به حصارک و ازجنوب به محله باغ فیض

 .است

 

 خدمات لوله بازکنی پونک تهران



داشته  خدمات لوله بازکنی در منطقه پونک تهران اگر از خدمات لوله بازکنی در پونک مطلع نیستید و میخواهید اطالعاتی درباره

 :باشید در ادامه لیستی از این خدمات برای شما ارائه شده است

 پونک شبانه روزی + فوری خدمات لوله بازکنی 

 لوله بازکنی مکان های مختلف مانند: منازل، مجتمع ها، ادارات و... 

 انواع گرفتگی ها لوله هاب مختلف . رفع گرفتگی لوله سینک رفشویی 

 در مکان های مختلف تخلیه چاه، حفر چاه و رفع گرفتگی چاه خدمات 

 یل ،طال ، اسنا و مدارک و ... باشد،این اشیا میتواند شامل موبا درآوردن اشیاه از چاه. 

 با استفاده از دستگاههیا به روز و پیشرفته رفع بوی بد چاه های فاضالب 

 رفع گرفتگی توالت فرنگی تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و 

 

 (3آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب پونک )ناحیه 

دید برای ساختمان جاگر مشکلی در سیستم آبرسانی منزل یا محل کار شما در منطقه پونک پیش آمده یا نیاز به یک انشعاب آب 

 .ونک مراجعه نماییدو فاضالب دارید به اداره آب و فاضالب پدارید میتواند این موارد ویا هر مشکل دیگری که در زمینه آب 

 شاهد پارک روبروی – میرزابابایی تقاطع – جنگل سردار خیابان :آدرس

 021 - ۴۴۴۷۰۵۰۰ :تلفن

 پونک منطقه در  فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی



 فروشگاه لوله و اتصاالت

 فروشگاه اتصاالت نوین پویا 

ساختمان الماس  475اصفهانی باالتر از میدان پونک بعد از خروجی نیایش نبش کوچه سوم پالک آدرس: بزرگراه اشرفی 

 .5طبقه دوم واحد 

 44813209-021تلفن:

 صنعتی لوازم  زمینه فعالیت: انواع پرچ ها و

 فروشگاه لوله و اتصاالت حامد 

 12یابان الدن شقایق پالکخ -ردار جنگل شمالیس -آدرس: پونک

 09126771462-66641971تلفن:

 زمینه فعالیت:لوله و اتصاالت

 فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی در پونک

 فروشگاه کاالی ساختمانی حیدر بابا 

 ۲۱، پالک ۷ کوچه پونک، آدرس: تهران، باالتر از میدان 

 ۸۸۳۰ ۴۴۴۴ ۰۲۱تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم ساختمانی و لوازم لوله بازکن

  داشتی ایرانبه فروشگاه کابینهای 

 3واحد 180آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی, تقاطع پل همت, پالک

 44416224-021تلفن:

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان و لوازم لوله بازکنی

 

 

 انتخاب نزدیکترین لوله بازکنی در پونک تهران با سایت فنی کارا



راحت شده است شما  سایت فنی کارا انتخاب یک فنی کار خوب جهت رفع مشکل لوله بازکنی کار سختی می باشد . اما این کار با

میتوانید از داخل سایت از قسمت اتخاب فنی کار خدمات لوله بازکنی در پونک یا هر خدمات دیگری که نیاز دارید را انتخاب کنید. 

 میگیرد تماس مشتری با  ساعت جهت پیگیری رفع مشکل لوله بازکنی یا درخواست دیگر شما 24سامانه رضایت سنجی پس از 

 .ما بر روند همکاری سایت فنی کارا با فنی کار مورد نظر تاثیر داردمستقی شما نظرات

 نام ثبت سایت در... و کشی لوله پکیج، تعمیر لوله، ترکیدگی تشخیص بازکنی، لوله جمله از مختلف خدمات  فنی کار زیادی برای

 تهران  ینک دو محلهی دسترسی سریعتر لبرا. کنید انتخاب را نظر مورد کار فنی درخواست هر برای میتوانید شما که اند کرده

 :است شده آورده شما برای

 لوله بازکنی در ظفر  خدمات رفع گرفتگی لوله و  

 تخلیه چاه و لوله بازکنی در صادقیه  ارائه خدمات 

 pdf اطالعات لوله بازکن پونک به صورت

مام اطالعات را به صورت یکجا میتوانید با دانلود فایل زیر ت لوله بازکن پونک تهران در صورت نیاز به داشتن تمامی اطالعات درباره

 .داشته باشید تا هرموقع به آن نیاز داشتید سریعتر به آن دسترسی داشته باشید pdf و به شکل

 

 ویدئوهای کاربردی با محتوای لوله بازکنی

 تعویض لوله سینک ظرفشویی

 .در این کلیپ نحوه تعویض سینک ظرفشویی آموزش داده میشود که شما میتوانید به راحتی آن را تعویض کنید

 تعویض شیر تنظیم آب وان حمام

 .اربردی انجام میدهدکدر این کلیپ شیرهای قدیم وان حمام را باشیر های جدید تعویض میکند و این کار را به صورتی آموزشی و 

 تاثیر محلول لوله بازکنی در باز کردن لوله

 .این کلیپ نشان میدهد که محلول لوله بازکنی مجاز چکونه لوله های گرفته را باز میکند در
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