
سایت فنی کارا با ارائه خدمات بی شماری که در زمینه های مختلف دارد توانسته است در بین کاربران از محبوبیت باالیی 

برخوردار شود. در این صفحه به مطلب لوله بازکنی در منطقه هاشمیه مشهد پرداخته می شود که شما می توانید در سایت 

اداره آب و فاضالب مشهد، فیلم های آموزشی در مورد لوله بازکنی، دریافت فنی کارا، مطالبی دیگری تحت عنوان: آدرس 

فایل لوله بازکنی هاشمیه در مشهد به صورت پی دی اف و یا حتی لیست فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی را مشاهده 

 .کنید

[fanikar-list service="لوله بازکنی" city="مشهد" title="درمشهد لیست افراد لوله بازکنی"] 

در فهرست زیر به مواردی درباره لوله بازکنی منطقه هاشمیه در مشهد اشاره شده است که به توضیح هریک از آنها 

 :پرداخته می شود

 تخلیه چاه و لوله بازکنی در مشهد 
 معرفی منطقه هاشمیه مشهد 
  خدمات لوله بازکنی به چه صورت انجام می شود؟در منطقه هاشمیه مشهد 
 مشخصات نزدیکترین لوله بازکن در منطقه هاشمیه مشهد در سایت خدماتی فنی کارا 
  هاشمیه( مشهد 9آدرس به همراه شماره تلفن اداره آب و فاضالب ناحیه( 
 د در این صفحه به صورت فایل پی دی افدریافت کامل اطالعات موجو 
 دریافت فایل های آموزشی لوله بازکنی به صورت فیلم 
 منطقه هاشمیه مشهد  نزدیکترین فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی به 

 تخلیه چاه و لوله بازکنی در مشهد

هد )مشهد دارای جمعیت زیادی بیشتر از سه میلیون نفر می باشد که به در اصل خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی در مش

عنوان دومین شهر بزرگ در ایران معرفی شده است(، تا قبل از شروع به کار فعالیت سایت فنی کارا به صورت کامال 

، پخش تراکت و سنتی اجرا می شده است که افراد لوله بازکن از طریق چسباندن تبلیغات خود بر روی درب های منازل

 .تبلیغات روزنامه ای خود را به دیگران معرفی می کردند

مشکل اصلی که در این روش های تبلیغاتی وجود داشت این بود که در تمامی این روشهای تبلیغاتی فرد لوله بازکن ناشناس 

 .راد دیگر موجود نبودباقی می ماند و همچنین اطالعات کافی در زمینه کیفیت کار این فرد و یا میزان رضایت اف

در سایت فنی کارا عالوه بر این که افراد مطمئن و متعهد به کاری را می توانید مشاهده کنید و همچنین در قسمت نظرسنجی 

 .مشاهده خواهید کرد که کاربران قبلی تا چه میزان از این فنی کار راضی بوده اند

 

 معرفی منطقه هاشمیه مشهد

مشهد قرار دارد و این منطقه مرفه نشین از شمال به بلوار وکیل آباد، از جنوب به  9بلوار هاشمیه مشهد که در منطقه 

 .کوههای آب و برق، از شرق به بلوار کوثر و سرافرازان و از غرب به بلوار هنرستان متصل می شود

میه یکی از مناطق پر اهمیت در حوزه تجارت در شهر مقدس مشهد می باشد که تعداد زیادی از شرکت های لوکس و هاش

پردرآمد در این محله می باشند. کوهستان پارک خورشید یکی از پارک های زیبا در مشهد است که در انتهای خیابان 

 .هاشمیه قرار گرفته است

 در منطقه هاشمیه مشهد خدمات لوله بازکنی به چه صورت انجام می شود؟



ازکنی یا نخلیه چاه را انجام در خدمات لوله بازکنی به طور معمولی تقریبا افراد فنی کار تمامی کارهای مربوط به لوله ب

میدهند. طبیعتا سایت فنی کارا نیز از افراد متخصص و ماهری استفاده کرده است تا بتواند به کاربران خود بهترین و با 

 .کیفیت ترین کار را تحویل دهد. در فهرست زیر به انواع خدمات لوله بازکنی اشاره شده است

 تعویض کاسه توالت -رفع نم ،ترکیدگی لوله اجرای انواع تعمیرات 
 انسداد توالت فرنگی رفع 
 سیستم فاضالب و لوله کشی لوله بازکنی و جرمگیری 
 با حداقل تخریب در چاه تخلیه چاه با مکنده 
 لوله بازکنی به وسیله مواد حالل شیمیایی جهت از بین بردن رسوب موجود در فاضالب ها 
 سینک ظرفشویی رفع گرفتگی 
 و سیفون ظرفشویی باز کردن لوله 
 چاه فاضالب و حفر کانال فاضالب 
 چاه  از اشیا قیمتی ، در آوردندر آوردن اشیا قیمتی از سینک ظرفشویی ،چاه توالت در آوردن اشیا قیمتی از داخل

 فاضالب

مشخصات نزدیکترین لوله بازکن در منطقه هاشمیه مشهد در سایت خدماتی فنی 

 کارا

توانید تمامی خدمات متنوعی که این سایت ارائه می دهد را ببینید و در صورت نیاز از این  با ورود به سایت فنی کارا می

 .سایت کمک بخواهید

چنانچه در زمینه های فنی هیچگونه تخصصی ندارید و به دلیل کمبود وقت و یا اطالع نداشتن از نشانی و مشخصات فرد 

 .یدفقط کافیست نام فنی کارا را به خاطر بسپار  فنی کار

سایت فنی کارا به شما تضمین می دهد تا در نزدیکترین فاصله و با کمترین هزینه و همچنین سریعترین زمان ممکن بتوانید 

 .مشکل خود را برطرف نمایید

 )هاشمیه( مشهد 9آدرس به همراه شماره تلفن اداره آب و فاضالب ناحیه 

مشهد یا همان محله هاشمیه در صورت نیاز می  9در ناحیه  اداره آب و فاضالب مشهد در مناطق مختلفی وجود دارد که

 :توانید به آدرس قید شده در زیر مراجعه کنید

 پل وکیل آبادابتداي شهرک صدف -آدرس: مشهد

 38653007:تلفن

 دریافت کامل اطالعات موجود در این صفحه به صورت فایل پی دی اف

کاربران قرار گرفته است. برای دانلود فایل به لینک زیر مراجعه مطالب کلی این سایت به صورت پی دی اف در اختیار 

 .کنید

 دریافت فایل های آموزشی لوله بازکنی به صورت فیلم

 .برای فهم بهتر مطالب سعی شده است برخی از این خدمات به صورت فیلم در اختیار کاربران سایت قرار بگیرد



 لوله بازکنی با استفاده از فنر لوله بازکن

 رفع گرفتگی سینک ظرفشویی دو قلو

 حمام لوله بازکنی چاه

 نزدیکترین فروشگاههای لوله و لوازم بهداشتی به منطقه هاشمیه مشهد

در صورت نیاز به لوله و لوازم بهداشتی ساختمان به نزدیکترین مرکز فروش این ابزار مراجعه کنید که در ادامه به نشانی 

 .و شماره تلفن آنها اشاره شده است

 لوله کشی کوثر شمالیفروشگاه 

 مشهد ، میدان پژوهش ، بلوار کوثر

 ۹۹۸۱۸۸۸۳۱99 تلفن:

 فروشگاه لوازم بهداشتی ، ساختمانی توکل

 مشهد ، وکیل آباد ، خیابان صیاد شیرازی ، بلوار پیروزی

 ۲۸۶۷۵۱۸۳۱۰۰تلفن:

 


