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در این سایت شما با انواع خدمات لوله بازکنی در منطقه پیروزی مشهد آشنا می شوید. این خدمات شامل: رفع گرفتکی لوله 

 ...مختلف، رفع نم و رطوبت، تعویض شیرآالت ساختمانی وچاه و فاضالب با روش های 

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

فهرست زیر مربوط به خدمات لوله بازکنی منطقه پیروزی مشهد می باشد که برای آشنایی شما با مطالب گفته شده به شرح 

 .رداخته می شودکامل آنها پ

 معرفی منطقه پیروزی مشهد 

  پیروزی مشهد 9انواع خدمات لوله بازکنی فنی کارا در منطقه 

 یت فنی کارا را مشاهده پیروزی مشهد در سا 9ناحیه   به چه صورت می توان اطالعات نزدیکترین لوله بازکن

 کرد؟

  (9آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب منطقه پیروزی مشهد )ناحیه 

 لیست فروشگاههای لوله بازکنی در نزدیکترین منطقه پیروزی مشهد  

  افاطالعات لوله بازکنی پیروزی مشهد در قالب یک فایل پی دی 

 نمایش چندین نمونه از خدمات لوله بازکنی به صورت فیلم  

 معرفی منطقه پیروزی مشهد

قرار دارد. اداره  9مشهد قرار دارد. در اصل بلوار پیروزی از ابتدا تا انتهای منطقه  9بلوار پیروزی مشهد در منطقه 

ر دارد همچنین دانشگاه شهید منتظری واقع در بلوار پیروزی گذرنامه استان خراسان رضوی در بلوار پیروزی مشهد قرا

می باشد. اولین میدان از ابتدای بلوار پیروزی میدان شهید کاوه می باشد که به میدان جام عسل ادامه دارد. میدان جام عسل 

خظ   مگذاری شده است.به دلیل وجود قنادی جام عسل است که یکی از قنادی های معروف در مشهد می باشد، به این اسم نا

 .قطار شهری مشهد هم در همین میدان جام عسل ایستگاه دارد 2

بلوار پیروزی از شمال به بزرگراه کالنتری مشهد و به بلوار صارمی و وکیل آباد، از جنوب هم به بلوار فکوری وصل می 

 .شود. از شرق به بزرگراه کالنتری و از غرب به بلوار شهید برونسی می رسد

خدمات  قه هاشمیه مشهد جز یکی از راههایی است که به بلوار پیروزی متصل می شود. شما می توانید در صورت نیازمنط

 .مشهد را با کلیک بر روی لینک مشاهده کنید لوله بازکنی هاشمیه

 پیروزی مشهد 9ه انواع خدمات لوله بازکنی فنی کارا در منطق

 شبانه روزی و فوری بلوار پیروزی مشهد به صورت خدمات لوله بازکنی انجام 

 با جدیدترین دستگاههای شناسایی ترکیدگی لوله تشخیص ترکیدگی لوله آب و نشت یابی لوله های ساختمان 

 ب در منازلدر بلوار پیروزی مشهد سرویس کردن توالت و رفع بوی بد فاضال رفع بوی بد و چاه فاضالب 

 در تمامی مراکز تفریحی، رستوران ها، ادارات و خدمات لوله بازکنی... 

 خارج کردن اشیا قیمتی مانند: طال یا موبایل با استفاده از دستگاههای مخصوص بیرون آوردن اشیا از چاه 

 های رفع گرفتگی لولهبا استفاده از دستگاه ها و ابزارها و یا محلول  رفع گرفتگی لوله در خیابان پیروزی مشهد 

 تعمیر و یا نصب مجدد انواع سرویس های توالت ایرانی و فرنگی برطرف کردن گرفتکی لوله های توالت 

 با استفاده از تلمبه دستی رفع گرفتگی سینک های ظرفشویی 
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 پیروزی مشهد در سایت فنی کارا 9اطالعات نزدیکترین لوله بازکن ناحیه  

اولین موضوعی که در رابطه با مشکالت گرفتگی لوله در منزل یا در محل کار به ذهن می رسد این است که به چه طریق 

می توان نزدیکترین لوله بازکن را پیدا کرد. فرد ماهری که بتواند خدمات را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و از دانش و 

ایت فنی کارا با تالش زیادی که در این سالها داشته افراد متخصص زیادی را مهارت کافی در این زمینه برخوردار باش. س

در حوزه های مختلف پیدا کرده است و آگهی تبلیغات آنها را در سایت خود قرار می دهد تا کاربران بتوانند در راحتترین 

 .شکل ممکن به فرد فنی کار دسترسی داشته باشند

شما می توانید در سه کادر مختلف اطالعات را وارد کرده و مشخصات نزدیکترین فنی کار را  سایت فنی کارا با ورود به

 .پیدا کنید. این اطالعات شامل: انتخاب شهر، انتخاب منطقه و نوع خدمات می باشد

ا سعی و کوشش فراوان پشتیبان سایت به مرحله اجرا در آمده است شما می توانید از همچنین در قسمت نظرسنجی که ب

 .میزان رضایت افراد دیگر آگاهی پیدا کنید

خدمات لوله بازکنی در  .بهتر است بدانید وکیل آباد مشهد جز بزرگراههایی می باشد که دارای تعداد زیادی خیابان است

 .جز یکی از خدمات سایت فنی کارا می باشد بلوار وکیل آباد مشهد

 (9آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب منطقه پیروزی مشهد )ناحیه 

نزدیکترین اداره آب و فاضالب به بلوار پیروزی مشهد، اداره آب و فاضالب واقع در وکیل آباد مشهد می باشد که آدرس 

 .دقیق آن در زیر قید شده است

 جنب شهرك صدف -بل وكیل اباد  :آدرس اداره آب و فاضالب مشهد

 56886683تلفن:

 لیست فروشگاههای لوله بازکنی در نزدیکترین منطقه پیروزی مشهد

 فروشگاه لوله افرا

 29و  22بین پیروزی  -پیروزی -آدرس: مشهد

 فروشگاه لوله و لوازم تک ستاره گلپایگان

 54نبش پیروزی  -پیروزی -آدرس: مشهد

  فروشگاه لوله و لوازم بهداشتی شیرآالت قهرمان

 52و  54بین پیروزی  -پیروزی -هدآدرس: مش

 فروشگاه لوله و ابزارآالت بنی اسد

 و میدان حر 22بین پیروزی  -پیروزی  -آدرس: مشهد

https://fanikara.com/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/


 اطالعات لوله بازکنی پیروزی مشهد در قالب یک فایل پی دی اف

ی مشهد در هر با دانلود و ذخیره کردن این فایل شما می توانید به اطالعات خدمات لوله بازکنی در منطقه پیروز

 .دسترسی داشته باشید  موقعیتی

 نمایش چندین نمونه از خدمات لوله بازکنی به صورت فیلم

امکان را می دهد تا بتوانید  در زیر به آموزش تعمیرات جزئی و ساده لوله بازکنی پرداخته می شود. این فیلم ها به شما این

 .در منزل به انجام برخی کارهای لوله بازکنی بپردازید

  لوله بازکنی توالت فرنگی

ممکن است برخی مواقع توالت فرنگی در اثر انداختن دستمال کاغذی دچار گرفتگی شود در این فیلم می توانید یاد بگیرید 

 .که چگونه این مشکل را رفع کنید

 لوله بازکنی با استفاده از فنر لوله بازکنی

با استفاده از فنر لوله بازکنی هم به صورت دستی می توان اینکار را انجام داد و هم به وسیله دستگاه، شما می توانید با نگاه 

 .کردن به این فیلم نحوه استفاده از فنر لوله بازکن را یاد بگیرید

 


