
را مشاهده می نمایید. پس از آن اطالعاتی در مورد منطقه کاشانی می بینید و  کاشانی بازکنی لوله در این صفحه ابتدا لیست افراد فنی کار

سپس نزدیک ترین لوله بازکنی، اداره آب و فاضالب کاشانی، فروشگاه ها و ارائه دهندگان لوازم و تجهیزات لوله بازکنی و موارد دیگر، 

 .تقدیم حضورتان می گردد

 معرفی منطقه کاشانی

، از غرب به شهر زیبا ختم میشود و با بزرگراه صادقیه اشانی در شمال غرب تهران قرار دارد که از شرق به فلکه دومبزرگراه آیت هللا ک

واقع شده و جنوب این محله با اتوبان شیخ فضل هللا  مرزداران خیابان های شهید باکری، حکیم و ستاری متقاطع می باشد. در شمال این منطقه

نوری هم مرز است. ازشاخصه های مهم این بزرگراه داشتن تقاطع با اتوبان های بزرگ بوده که دسترسی به آن را آسان تر می کند. بزرگراه 

ست و به همین دلیل بافت خانه های آن نوساز کاشانی شامل سه بخش است ابوذر، مهران و محله سازمان برنامه شمالی. محله کاشانی قدیمی نی

 .و امروزی است. در این محله به دلیل جمعیتی قابل توجهی که در آن زندگی میکنند چندین فضای سبز دایرشده است

 

 کنی کاشانی با فنی کاراتماس با نزدیک ترین و ارزان ترین لوله باز

بودن فرد فنی کار به محل شما  نزدیک هرگاه نیاز به افراد فنی کار در زمینه خدمات لوله بازکنی دارید. اولین چیزی که به ذهن شما می رسد

خاطر از فنی کار نیز یکی از نکاتی است که همیشه باید به آن اشاره کرد.  اطمینان. و همچنین داشتن مهارت کافی و قیمت مناسب می باشد

ید. نشما می توانید همه این نکات را با رفتن به سایت فنی کارا به صورت یکجا داشته باشید و با آرامش خیال فنی کار مورد نظر را اتنتخاب ک

مراجعه کرده و از قسمت خدمات لوله بازکنی خیابان کاشانی یا هر نقطه دیگری که نیاز دارید را انتخاب  کارا فنی سایت کافیست شما به

 وازمل تعمیر مانند لوله بازکنی، تشخیص ترکیدگی و رفع نم و رطوبت، الیروبی و حفر چاه، فنی خدمات انواع نمایید. همچنین میتوانید

 .را بیابید… و منزل

مندی را از مشتریان داشته  رضایت درصد ۳۹وب سایت فنی کارا با نظر سنجی هایی که از مشتریان بعد از انجام کار انجام میدهد توانسته 

 .مورد نظر خود را خیلی راحت انتخاب کنید کار فنی باشد. این باعث میشود شما بتوانید با توجه به امتیاز دهی انجام شده

 :مه برای سهولت دسترسی مخاطبین دو صفحه دیگر از خدمات لوله بازکنی در مناطق تهران، در اختیار مخاطبان قرار داده شده استدر ادا
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 + شبانه روزی تهران جمهوری بازکنی لوله و چاه تخلیه خدمات

 تهران + شبانه روزی و فوری مرزداران بازکنی لوله ، چاه بازکنی وچاه الیروبی خدمات

 آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب خیابان کاشانی

 .است ۲ناحیه می باشد که خیابان کاشانی تحت پوشش اداره آب و فاضالب ناحیه  ۴اداره آب و فاضالب تهران دارای 

  های کوچه ششم، انتهای چهارم، خیابان شهید الهی، انت۵آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، نرسیده به شهرداری منطقه 

 ۴۴۰۲۲۰۲۴تلفن: 

 شرایط خرید انشعاب آب و فاضالب

تواند براى هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، تولیدى و غیره در محدودٔه خدماتى شرکت آب و فاضالب هر شخص حقیقى یا حقوقى مى

آب و فاضالب کند. قبول درخواست برقرارى انشعاب )یا تغییر مشخصات آن(،  انشعاب ذیربط درخواست برقرارى یا هر گونه تغییر در

 :منوط به حصول شرایط زیر است

 شرکت ظرفیت و امکانات الزم براى برقرارى یا تغییر انشعاب متقاضى را در محل مورد تقاضا داشته باشد. 

   و بر کف معبر در محل ملک توسط شهردارى مشخص ملک موردنظر متقاضى کامالً محصور و عمالً منفک از امالک مجاور باشد

 .شده باشد

  موانعى براى انجام کار شرکت، از جمله حفارى محل موردنظر، وجود نداشته باشد. 

 هاى آب و فاضالب گونه بدهى بابت بهاى آب و فاضالب در محل مورد نظر یا هر محل دیگرى به شرکت یا سایر شرکتمتقاضى هیچ

 .یرو نداشته باشدوابسته به وزارت ن

 :نکاتی که باید هنگام ساخت و ساز برای خرید انشعاب آب و فاضالب بدانید

آب و فاضالب مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا ندارد و در صورت وجود امکانات فنی ، آب و فاضالب منطقه می تواند 

 :ب با رعایت نکات زیر اقدام کندبرای ساخت و ساز با عقد قراداد نسبت به برقراری انشعا

 براساس تعداد واحدها و میزان آب مورد نیاز، مبلغ هزینه های عمومی انشعاب محاسبه و دریافت می شود. 

  پس از تکمیل عملیات ساختمانی طبق ارزیابی ملک توسط نیروهای آب و فاضالب منطقه، تفاوت احتمالی تغییر مشخصات ملک بر

 .محاسبه می گردد روز قیمت مومی انشعاب بهاساس جدول هزینه های ع

 قیمت آب مصرفی برای ساخت و ساز برابر هزینه آب آزاد محاسبه خواهد شد. 

 بعد از تکمیل عملیات ساختمانی طبق ارائه مدارک قانونی و تایید شرکت آب و فاضالب شهر  فاضالب دفع خدمات هزینه آب بهاء و

 .سبه می شودتهران برابر تعرفه کاربری مربوطه محا

 لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی کاشانی

ا هبرای دسترسی سریع کاربران به لوازم مورد نیاز لوله بازکنی و لوله و اتصاالت و همچنین لوازم بهداشتی ساختمان لیستی از این فروشگاه 

 .تقدیم حضورتان می گردد

 تعاون فروشگاه 

 نوروزی –اون، ابتدای کوچه مقصود آدرس: شهر زیبا، بلوار تع

 ۴۴۷۷۲۲۲۴تلفن: 

 ساختمانی لوازم انواع توزیع زمینه فعالیت: ارائه شیر آالت و لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی و کاشی سرامیک و
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 لوله دنیای فروشگاه 

 امیدی – ۵۰آدرس: میدان دوم صادقیه، به سمت آزادی، دست راست پالک 

 ۴۴۰۲۴۴۴۰تلفن: 

 (شوفاژ لوازم چدن، پلی اتیلن، سبز، سیاه،) اتصاالت و لوله زمینه فعالیت: فروش انواع کاشی سرامیک

 پاسارگاد گالری فروشگاه 

 رضایی –آدرس: آیت اله کاشانی، بین خیابان عقیل و وفا آذر، جنب برج البرز 

 ۴۴۰۴۹۵۴۲تلفن: 

 و لوله و اتصاالت سرامیک و کاشی زمینه فعالیت: فروش کاالی بهداشتی ساختمان،

 وند محمد فروشگاه 

 محمد وند –آدرس: صادقیه، ابتدای بلوار کاشانی، بین خیابان رامین و گلستان 

 ۴۴۰۰۲۵۴۴تلفن: 

 و اتصاالت لوله انواع بهداشتی ساختمانی کاشی و سرامیک و  زمینه فعالیت: عرضه لوازم

 اسالمی تاسیسات فروشگاه 

 ابرقوئی –ار آیت اله کاشانی، مقابل اداره برق، خیابان وفا آذر شمالی)باصفا( آدرس: آریاشهر، بلو

 ۴۴۰۴۲۴۹۰تلفن: 

 ، خوشبو کننده های خارجی، لوازم بهداشتی، آئینه، لوازم کولر و لوله و اتصاالتآالت شیر انواع زمینه فعالیت: فروشنده

 مدبر فروشگاه 

 مدبر –شمالی  آدرس: آیت اله کاشانی، حدفاصل گلستان و رامین

 ۴۴۰۲۴۴۹۵تلفن: 

 و بهداشتی و لوله و اتصاالت ساختمانی کاالی زمینه فعالیت:ارائه

 رضایی بهداشتی لوازم فروشگاه 

 رضایی -آدرس: بلوار آیت اله کاشانی، ابتدای خیابان وفا آذر

 ۴۴۰۲۲۵۰۹تلفن: 

 میکسرا کاشی زمینه فعالیت: فروش انواع لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی و



 

 خدمات لوله بازکنی کاشانی شامل چه مواردی است؟

 :در این بخش به ارائه خدمات لوله بازکنی می پردازیم

 در خیابان کاشانی نو چاه حفر 

 لوله بازکنی کاشانی در محدوده خیابان کاشانی ای حرفه تیم الیروبی و کف تراشی چاه در کمترین زمان ممکن با 

 چاه بازکنی و دریچه بازکنی در اسرع وقت 

 باتجربه تبدیل چاه کهنه به نو و کول گذاری با نیروی انسانی 

  مکنده کش لجن دستگاه های لجن کش و پمپ لیتری در لوله بازکنی کاشانی و با استفاده از ۷۲۰۰۰ تخلیه چاه با ماشین 

 روزی شبانه لوله بازکنی کاشانی 

 لوله با دستگاه ژنراتور تخریب بدون لوله بازکنی و رسوب تراشی 

 چاه فاضالبظرفشویی سینک ی قیمتی، مدارک و اسناد،گوشی موبایل و غیره از داخل چاه توالت،اشیا درآوردن ، 

 شکلی از ابزار و دستگاه های مخصوص آن کار استفاده در لوله بازکنی مجهز کاشانی به جهت ارائه خدمات دقیق برای هر گرفتگی و م

 .لوله بازکنی حمام( استفاده می کنند)  ۷۲ می شود مثال برای باز کردن لوله های حمام از فنر شماره 

 کاشانی چاه تخلیه لوله بازکنی و 

  پمپهای لجن کش دو پروانه ای تخلیه  همراهتخلیه چاه با ماشین های ساکشن )ماشین مکنده( و همچنین با استفاده از تانکرهای بزرگ به

 چاه درب حداقلی تخریب چاه با کفکش و تخلیه چاه با ساکشن با

 اطراف چاه نشست رفع تشخیص پر شدن چاه و تخلیه آن بدون خرابی و 

 کاشانیدقیق و کامپیوتری و با افراد لوله بازکن فنی کار در لوله بازکنی ۷۰۰۱ترکیدگی لوله با دستگاه  فوری تشخیص 
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 روزی شبانه و ساعته ۴۲ ارائه خدمات لوله بازکنی به صورت 

 لوله بازکنی و چاه بازکنی خیابان کاشانی 
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