
آدرس اداره آب و   افراد لوله بازکن در ونک، لیست خدمات لوله بازکنی ونک تهران، در این مطلب به
 .و کلیه اطالعات مربوط به لوله بازکنی در ونک اشاره شده است فاضالب در ونک

 راهنمای صفحه خدمات لوله بازکنی در ونک

 معرفی محدوده ونک 

 انواع خدمات لوله بازکنی در ونک فوری و شبانه روزی 

 انتخاب نزدیکترین لوله بازکنی در ونک با فنی کارا 

 اداره آب و فاضالب در ونک تهران 

 فروشگاههای لوله و لوازم لوله بازکنی و لوازم بهداشتی در ونک 

 دالیل گرفتگی لوله های آب گرم از نظر لوله بازکن های ونک  

o ابزارهای لوله بازکنی و رفع گرفتی لوله آب گرم 

 فایل اطالعات خدمات لوله بازکنی در ونک 

 ی لوله بازکنیفیلم های آموزشی با محتوا 

 معرفی محدوده ونک

قرار دارد. دارای ساختمانهای  3ونک محله ای در شمال غربی تهران است و در محدوده بندی شهرداری منطقه 

بلند و برج های تجاری است که در اطراف میدان ونک واقع شده است. ونک از غرب به بزرگراه کردستان ازشمال 

ان نلسون ماندالیا خیابان افریقا سابق و از جنوب به بزرگراه همت محدود می به بزرگراه نیایش از شرق به خیاب

که یکی از مناطق سرسبز  ده ونک شود. محله ونک کنونی در مجاورت یکی از روستاهای قدیمی تهران به نام

 .تهران بوده است بناشده است

 انواع خدمات لوله بازکنی در ونک فوری و شبانه روزی

 خدمات لوله بازکنی ونک تهران فوری+شبانه روزی 

 ،از خدماتی است که به وسیله افراد فنی کار انجام می  چاه بازکنی، تخلیه چاه حفر چاه در ونک

با استفاده از دستگاه ها و ابزارهای پیشرفته انجام می شود.  حفر چاه و الیروبی چاه شود. خدمات

 .همچنین دالیل بررسی پر شدن چاه فاضالب نیز از خدمات فنی کار لوله بازکنی می باشد

 و گردشگری تجاری، اداری،  در محیط های مختلف رفع گرفتگی لوله انجام انواع... 

 و رفع بوی بد چاه توالت رفع بوی بد فاضالب 



 که با استفاده از دستگاه های مختلف انجام می شود. معموال  آوردن اشیاء از چاه در ونک بیرون

 .اشیاء مانند موبایل، طال، انگشتر، و... در چاه می افتد

 با انجام تعمیرات لوله های سینک یا تعویض یا سرویس لوله ها  رفع گرفتگی سینک ظرفشویی

 .سینک انجام می شود

 الت ایرانی و فرنگی و رفع گرفتگی چاهلوله بازکنی انواع تو 

 با دستگاه همچنین ترمیم و رفع نم بدون خرابی نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله 

 انتخاب نزدیکترین لوله بازکنی در ونک با فنی کارا

حتماً برای شما نیز این اتفاق افتاده است که در هنگام دوش گرفتن زیر شیر حمام بعد از باز کردن شیر آب گرم 

لی ضعیف بیرون می آید یا داخل سرویس بهداشتی و آشپزخانه یا هر متوجه می شوید که آب گرم با فشار خی

جای دیگری که آب گرم دارد شاید با فشار بسیار کم آب گرم مواجه شده باشید. در چنین حالتی بهتر از هر چه 

 .تماس بگیرید لوله باز کنی ونک قسمت فنی کارا تر تلفن را بردارید و با سایتسریع

فنی کار متعهد و متخصص کار آسانی نمی باشد و نیاز به صرف زمان و هزینه می باشد همیشه پیدا کردن یک 

تا بتوانیم فنی کار مورد نظر خود را پیدا کنیم. شما میتوانید برای درخواست یک فنی کار مثال برای خدمات لوله 

مراجعه نموده و در صفحه اصلی از قسمت جستجو افراد خدمات لوله بازکنی   سایت فنی کارا بازکنی کافیست به

 .در ونک یا هر منطقه دیگر تهران و یا هر شهر دیگر را انتخاب نمایید

ه هر شخص داده با توجه به وجود سیستم رضایت سنجی برای هر فنی کار شما متوانید با توجه به امتیازی که ب

شده با آرامش فنی کار لوله بازکن مورد نظر را انتخاب نمایید. در سیستم نظرسنجی فنی کاری که نتواند 

 .حدنصاب امتیاز را کسب کند از فعالیت او با سایت جلوگیری می شود

میتوانید برروی لینک آن کلیک  خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در مجیدیه تهران برای دسترسی آسان تر به

کنید. همچنین برا سهولت دسترسی به خدمات لوله بازکنی افراد ساکن در پیروزی متوانید به صفحه ی مربوط 

 .مراجعه نمایید خدمات لوله بازکنی پیروزی به

 اداره آب و فاضالب در ونک تهران

یا  اگر نیاز به یک انشعاب آب در ونک دارید، یا می خواهید اطالعاتی از مراحل و مدارک دریافت انشعاب در ونک

 .مشکالت در زمینه آب و فاضالب دارید میتوانید به اداره آب و فاضالب در ونک تهران مراجعه نمایید

 3واحد  ۱۴ پالک  شمالی، آرارات خیابان  سئول، خیابان ونک،  آدرس: تهران،
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 ۸۸۶۱۵۶۱۷ _ ۸۸۰3۱۲۶۹تلفن: 

 فروشگاه های لوله و لوازم لوله بازکنی و اتصاالت بهداشتی در ونک

 :این بخش لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت بهداشتی ونک تهران را خدمت کاربران عزیز ارائه می کنیم در

 پویا ونک 

 3۰و  ۲۸پالک  -بین بزرگراه کردستان و میدان ونک  -آدرس: خیابان مالصدرا 

 ۰۲۱۸۸۸۸۴3۶۹تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش لوله

 فروشگاه اسپادانا 

 ۲۸از جنوبی، گرمسار غربی، نبش پاساژ شیراز ونک، پالک آدرس: ونک، مالصدرا، شیر 

 ۸۸۰33۸3۵تلفن: محمدی: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه درنیکا 

 . ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، خ سامان 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۶۱۹۱۴۵تلفن: شوقی: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 گالری شایان 

 ان مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خ سامان. ونک، خیاب 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰۵۲۹۰۷تلفن: : شوقی: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه گالری علیرضا فارسی جانی 

 . ونک، مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی، 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰۵۴۲۴۴تلفن: فارسیجانی: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه ایلخانی 

 . ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار غربی، پاساژ شیراز ونک 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰۵۰۷۹۲تلفن: ایلخانی: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت



 فروشگاه برج 

 . میدان ونک، خ مالصدرا، خ شیراز جنوبی 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰3۶۲۴۷-۸۸۰3۹۷۴۵تلفن: قدیری: 

 زمینه فعالیت: لوله

 فروشگاه پرهام 

 . ونک، مالصدرا، خ شیراز جنوبی، خ سامان 3س : منطقه آدر

 ۸۸۶۰۹۰۱۱تلفن: سلیمان فر: 

 زمینه فعالیت: لوله

 فروشگاه وال 

 . ونک، خ مالصدرا، خ شیراز جنوبی، گرمسارغربی 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰۵۹۸۸۲تلفن: محمدپور 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم ساختمانی

 فروشگاه البرز 

 ۱۷نک، مالصدرا، شیراز جنوبی، بن بست الله، پالک. و 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۶۰۹۷۷۰تلفن: مجد: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم ساختمانی

 فروشگاه نقش جهان 

 ۹۵. ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، شماره  3آدرس: منطقه 

 ۸۸۰۴۱۹۱۷-۸۸۰۴3۶۲۵تلفن: نظری: 

 ازکنزمینه فعالیت:لوله و اتصاالت لوازم ساختمانی،لوازم لوله ب

 فروشگاه همگام 

 . ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، بن بست الله 3آدرس: منطقه 

 ۸۸۲۱۶۵۹۱تلفن: صید دوست: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت لوازم ساختمانی

 فروشگاه محمد فارسیجانی 

  میدان ونک، ابتدای مالصدرا، روبروی بورس 3آدرس: منطقه . 

 ۸۸۷۹۹۵۵۸تلفن: فارسیجانی: 

 بازکنی لوله لوازم زمینه فعالیت: لوله و لوازم ساختمانی،

 فروشگاه شیرآالت 

 ۱۲۸ پالک – غربی برزیل – جنوبی شیراز – مالصدرا – ونک –آدرس: آدرس : تهران 



 ۰۲۱ –  ۸۸۶۱۵۰۰۰تلفن: 

 زمینه فعالیت: کی دبلیو سی

 فروشگاه زمانی 

 ۷ شیراز جنوبی،گرمسارغربی،پالک-آدرس: آدرس ونک مالصدرا

 ۰۹۱۲۱۱۶۸۱۹۶مجید زمانی  ۸۸۰۶۶۷۰۱-۲تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم لوکس ساختمانی لوازم لوله بازکنی

  مهروز لوازم حمام 

 ۲واحد -33پالک-کوی صائب تبریزی-شیراز شمالی-مالصدرا-آدرس: ونک

 ۰۹۱۲۱۴۴۸3۲۵-۰۲۱۸۸۰۴۴۲۶۱تلفن:

 زمینه فعالیت:لوازم سرویس بهداشتی

 ازتجهیزات بهداشتی افراس 

 ۵، طبقه ۲۴آدرس: تهران، میدان ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، خیابان سهیل، پالک 

 ۰۲۱۸۸۰۵۰۵۹۰تلفن: 

 زمینه فعالیت:لوازم بهداشتی

 دالیل گرفتگی لوله های آب گرم از نظر لوله بازکنی ونک

ن بدون امالح و آب های تصفیه شده و لوله کشی که به منازل می آیند چندا همانطور که مشاهده می فرمایید
شاید اگر شیر آب را باز و لیوان آب را پر کنید متوجه شوید که ذرات سفید رنگ به  .تصفیه شده نمی باشد

صورت گچی درون لیوان درون آب حرکت می کنند و بعد از گذر زمان که لیوان را یک جای ساکت نگه دارید 

های کشور احتمال رسوب و جرم گذاری در لوله ها را این امالح ته نشین می شود. این گواه بر این است که آب 

 .افزایش می دهد

توانند بر روی جداره داخلی لوله ها چسبیده در آب شهری فلزاتی مثل سولفات کلسیم وجود دارد. این فلزات می

ثرا در و بعد از مدت زمانی بر روی هم انباشته شده و باعث گرفتگی در قسمتی از لوله شوند. این گرفتگی ها اک

 .کنددهانه شیرها، زیر دوش ها، ظرفشویی ها و وان حمام رسوب می

 

 

 



 ابزار آالت لوله بازکنی ونک جهت رفع گرفتگی لوله های آب گرم

ی های لوله های آب گرم و پیشگیری های مختلفی را جهت رفع گرفتگروش متخصصین لوله بازکنی در ونک
این روش ها با استفاده از تجربه های کاری و علم و تخصص سرویس کاران در محدوده  .از آن به کار می برند

 .ونک انجام می شود

 دستگاه لوله بازکنی پالس الکتریکی

ز به مراقبت و شرایط این دستگاه بر روی لوله آب گرم در هر جنس و نوعی که باشد قابلیت نصب دارد و نیا

 .خاصی ندارد

 تکنولوژی تصفیه الکترونیکی لوله بازکنی

این دستگاه با تغییرات در انرژی ای که توسط میدان های مغناطیسی تولید می شود، ساختار فلزات را تغییر 

 .داده و به شکلی در می آورد که به لوله ها رسوب نکنند و نچسبد

 لوله بازکنیاستفاده از محلول های شیمیایی 

متخصصین با  شود امامحلول های شیمیایی لوله بازکنی برای لوله ها مضر بوده و موجب خوردگی لوله آب می
دانند که از چه محلولی برای چه نوع لوله ای و با چه مقداری استفاده تجربه لوله بازکنی در ونک به خوبی می

 .جب رفع گرفتگی لوله ها گرددشود تا به لوله های ساختمان شما صدمه نرساند و مو

 


