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 کرج در بازکنی لوله

 (  09105899309کنید کلیک))رضایی( روزی شبانه تماس

ارا، به شهروندان محترم کرج به صورت شبانه روزی کمک می کند تا بتوانند از نزدیک ترین افراد فنی ارائه دهنده خدمات وب سایت فنی ک

تخلیه چاه، تشخیص ترکیدگی لوله به صورت دقیق و با دستگاه و انجام خدمات نشت یابی و برطرف کردن نم و رطوبت دیواره ها و سقف، 

نند. ارتباط میان کاربران و شهروندان کرج با لوله بازکنی های کرج به صورت مستقیم فراهم می شود اما پس خدمات فنی با کیفیت دریافت ک

از انجام کار، امور مربوط به رضایت سنجی از سوی سایت فنی کارا انجام می شود تا به این ترتیب از ادامه فعالیت افرادی که مشتریان 

قابل، میزان فعالیت خدمات رسان های با کیفیت که با ارائه ی خدمات با قیمت و هزینه های مناسب، ناراضی دارند جلوگیری شده و از سوی م

 .نسبت به خدمات رسانی اقدام می کنند، تقویت بشود… وقت شناسی، برخورد صحیح با مشتری، به همراه داشتن تجهیزات فنی مناسب و

 :آنچه در این صفحه می خوانید

 هزینه( محاسبه )روش کرج در بازکنی لوله قیمت 

 برداری کاله خطر یا و فرصت کرج؛ در رزانا بازکنی لوله 

 تعطیلی( )بدون روزی شبانه صورت به کرج در زکنیبا لوله خدمات 

 بازکنی لوله روشهای و تجهیزات 

 کرج بازکنی لوله اتحادیه 

 کرج بازکنی لوله خدمات بهبود و کارا فنی سایت 

 مختلف شهرهای در بازکنی لوله خدمات 

 

 قیمت لوله بازکنی در کرج )روش محاسبه هزینه(

در خدمات فنی، به علت وجود تنوع حالت ها، متفاوت بودن دشواری های کار و وجود بازه ی گسترده ای از متغیرهای موثر در قیمت گذاری 

ن نحوه ی دسترسی و فضای انجام از جمله تنوع و تعدد ابزارها و مواد اولیه، میزان زمان اختصاص داده شده برای انجام کار و همچنی

خدمات فنی )مثال در یکسری جاها سطح دسترسی، هزینه ایاب و ذهاب، بارانی و برفی بودن روز، نوع و جنس فنر لوله بازکنی مورد 

فنر به  استفاده، جنس سر استفاده شده، طبقه ی کار مشتری، فاصله از شهر برای مواقعی که محل انجام خدمات خارج از شهر هست، طول

 .از متغیرهای انجام کار محسوب می شوند… کار گرفته شده و همچنین قطر آن و 
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اما به طور کلی و به صورت عرفی، در زمینه انجام خدمات مذکور، هزینه ها و قیمت لوله بازکنی در کرج عمدتا به صورت توافقی میان 

شنهاد می شود تا با قیمت گرفتن از افراد فنی کار مختلف، حدود قیمت را مشتری و لوله بازکن تعیین می شود. اما در این خصوص اکیدا پی

.شود می شروع تومان هزار ۰۴ حدود از کرج در بازکنی لوله خدمات نرخ که دهد می نشان اولیه های بررسی. بدست بیاورید

 

 لوله بازکنی ارزان در کرج؛ فرصت و یا خطر کاله برداری

 نگاهی ممکن است در زمان تماس با لوله بازکن ای مختلف یکی از آن ها فیمت بسیار پایینی به شما اعالم نماید. شاید بسیاری از افراد همی

یمت اعالم شده بسیار پایین باشد، احتمال اینکه این افراد گزینه را برای انجام کار انتخاب کنند. اما واقعیت این است که در این مواقع اگر ق

 .سودجو بوده و دنبال کاله برداری باشند، بسیار زیاد است

 این اشخاص پس از مراجعه به محل، یا اقدام به سرقت می نمایند و یا پس از تحویل گرفتن کار با بهانه های مختلف و یا حتی با خراب کردن

ما )به جهت گرفتن پول بیشتر( کالهبرداری می کنند.بنابر این اگر در زمان تماس، قیمت اعالم شده به شما آنقدر سیستم لوله کشی منزل ش

 .پایین است که برابر با هزینه رفت و آمد لوله بازکن است و یا حتی کمتر از آن، مطمئن باشید که حتما مشکلی وجود دارد

دادن این قبیل مشکالت، پیشگیری می نماید. زیرا با بررسی های مختلفی که صورت می  سایت فنی کارا از با امکان رضایت سنجی از رخ

گیرد، هرگونه مورد مشکوکی به سرعت پیدا شده و آگهی آن شخص، غیر فعال می شود. به همین دلیل روز به روز لیست افراد فنی کار 

 .آپدیت شده و بهترین ها در صدر قرار می گیرند

 در کرج به صورت شبانه روزی )بدون تعطیلی(خدمات لوله بازکنی 

ه ک از آنجایی که بسیاری از افراد دقیقا نمی دانند که چه کارهایی را می توانند به افراد لوله بازکن بسپارند، در ادامه لیستی از خدماتی

 :ها ارائه می شود را بیان نموده و شرح داده ایم بازکنی لوله توسط

 کرج و حومه ی کرجروزی شبانه + فوری کرج در بازکنی لوله خدمات انجام ، 
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  به همراه خدمات احیای چاه و ایمن سازی چاه –خدمات تخلیه چاه کرج و الیروبی چاه و حفر چاه و بازدید چاه در کرج و حومه ی کرج 

 دان پشت باملوله بازکنی شبانه روزی کرج برای چاه توالت ایرانی و توالت فرنگی، کفشور حمام، چاه آشپزخانه، ناو 

  خدمات رفع گرفتگی لوله و چاه بازکنی مخصوص اماکن صنعتی، باغ ها، تاالرها، رستوران ها، اداره های دولتی و سازمان ها با ارائه

 ی فاکتور خدمات لوله بازکنی

 همچنین خدمات بلوک  برداشتن طوقه کهنه چاه های کرج و چیدن طوقه چاه و کول گذاری میله و انباری چاه در کرج و حومه ی کرج و

 چینی انباری چاه در کرج

 اجرای انواع مختلف طوقه چینی چاه فاضالب در کرج و حومه ی کرج؛ و همچنین تراش کف چاه فاضالب در کرج 

 چاه ریزشی % ۰۱۱و کول گذاری میله جهت استکام  ریزشی های چاه تخصصی تعمیرات 

 ازکنی سینک ظرفشویی و سیفون ظرفشوییبرطرف کردن و رفع گرفتگی، تعمیر و سرویس و لوله ب 

 ؛ به صورتی که این کار با روش های مختلف و با ترکیبی از به کارگیری تجربه و استفاده از کرج در دستگاه با لوله ترکیدگی تشخیص

عملیات تشخیص ترکیدگی لوله به درستی و به صورت  ۹۹۹دستگاه های دقیق و دیجیتالی و مدرن انجام شده و می توان گفت که با دقت 

 .دقیق انجام می شود

 پس از تشخیص ترکیدگی لوله و ترمیم سقف و دیواره ها یکار عایق و رطوبت و نم رفع اجرای امور 

 ت که اس فاضالب چاه بد بوی رفع شاید جالب باشد بدانید که یکی دیگر از خدماتی که لوله بازکن های کرج انجام می دهند، انجام خدمات

 نصب نت فاضالب، تصحیح سیستم گردش این کار گاهی تنها با باز کردن گرفتگی چاه توالت و فاضالب انجام می شود و گاهی نیاز به

هوا، تخلیه فاضالب مربوطه و یا جرمگیری اطراف لوله های فاضالب هست که تشخیص این مسائل و موارد نیازمند بازدید حضوری 

 .کارشناسان مربوطه و ارائه ی توضیحات و مشاوره های تخصصی به کارفرما می باشد

 د و سخت رخ می دهند؛ مانند گرفتگی های حاصل از سیمان و ماسه و مواد چسبنده ای مثل رفع انسداد هایی که بعلت وجود مواد جام

 چسب و قیر

  لجن زدایی و تخلیه مکانیزه چاه، با دست گاه های لجن کش، کف کش و تخلیه چاه با ماشین های ساکشن )ماشین های مکنده ویژه( با

 حداقل تخریب درب چاه

 از یاءاش آوردن در نید که یکی دیگر از خدماتی که میتوانید از لوله بازکنی های کرج دریافت کنید،شاید برای شما هم جالب باشد بدا 

با دستگاه ها و ابزار ویژه ی انجام این کار در کرج؛ از داخل … است. مانند در آوردن گوشی موبایل، انگشتر طال ، پالک و  چاه

وص صورتی که از ابزار مناسب و دقیق و حرفه ای که مخصوص این کار در این خص: هشدار. چاه توالت –سیفون لوله فاضالب 

هست استفاده نشود، امکان بدتر کردن مشکل و به عقب راندن اشیاء به داخل چاه فاضالب وجود دارد و به همین دلیل پیشنهاد میشود که 

 .اکیدا از انجام هرگونه اقدام عجوالنه پرهیز کنید

 عمیرت آبگرمکن، تعمیر کشی، لوله خدمات زمینه ی لوله بازکنی در کرج فعالیت می کنند، در زمینه یاز افرادی که در  بعضی تنها 

نیز  رنگیف به ایرانی توالت تبدیل و فرنگی توالت تعویض و سرویس و نصب و تعمیر تانک، فالش سرویس و تعمیر توالت، سیفون

دارند که البته در این خصوص نیاز به بررسی صالحیت ها و مجوزهای  فعالیت می کنند و حتی برخی امکان سرویس کولر آبی را نیز

 .افراد فنی کار نیز می باشد تا تنها کار به افراد مجاز سپرده شود
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 تجهیزات و روشهای لوله بازکنی

یکسری روش های عمومی و عادی و اولیه وجود دارند که توسط مردم عادی نیز قابل  بازکنی لوله به طور کلی در خصوص اجرای عملیات

استفاده از روش : مهم هشدار ) …های لوله بازکنی خانگی و یا استفاده از پمپ های دستی لوله بازکنی وانجام هستند، مانند استفاده از محلول 

بسیار بسیار خطرناک بوده و امکان تخریب سیستم لوله کشی و ترکیدگی لوله های … هایی مانند فرو بردن چوب در سیفون توالت و 

 (.طراف را نیز به همراه داردفاضالب و بروز نشتی فاضالب و تخریب ساختمان های ا
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ولی بخشی دیگر از روش ها و تجهیزات لوله بازکنی، توسط افراد متخصص در این زمینه و لوله بازکن ها مورد استفاده قرار می گیرند که 

 :در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 به دو نوع عمده ی فنی لوله بازکنی دستی و دستگاه فنر لوله  رایج ترین دستگاه برای لوله بازکنی در کرج است که: بازکنی لوله فنر

بازکنی تقسیم می شود. شاید برایتان جالب باشد بدانید که فنر های چاه بازکنی با قطر و طول های مختلفی وجود دارند و هرکدام کاربرد 

ن فنرها قابل تعویض می باشند و البته هر کدام از این سرفنرها، کاربرد مخصوص به خود را دارند که ویژه ای دارند. همچنین سر ای

تشخیص استفاده از هرکدام از این سر فنر ها )سری فنر( بعهده ی شخص فنی کار بوده که بر اساس تشخیص نوع گرفتگی چاه، از آن 

 .استفاده می شود

 ۰۱ر از چاه، از سرهای حلقوی استفاده می شود و همچنین بازکردن لوله های حمام با فنر شماره به عنوان نمونه برای درآوردن انگشت

 مخصوص لوله بازکنی حمام انجام می شود()

 استفاده از دستگاه تراکم هوا برای رفع گرفتگی در لوله ها، یکی از راه های پیشرفته است. این روش برای رفع  :هوا تراکم دستگاه

 .که بعلت وجود خاک و مواد جامد رخ داده اند، به کار می رودگرفتگی هایی 

 محلول های لوله بازکنی مجاز 

 شامل استفاده از تجهیزات صنعتی مذکور به صورت همزمان با مواد شوینده می باشد که جهت لغزاننده کردن سطح : ترکیبی های روش

 .خل لوله ایجاد گرفتگی کرده است، به کار می رودلوله ها و جدا کردن چسبندگی موجود در ماده یا جسمی که در دا

 یک وسیله ی کمکی برای رفع گرفتگی است که قبل از اومدن محلول های شیمیایی برای باز کردن گرفتگی لوله ها، : بازکن لوله پودر

استفاده از پودر منسوخ شده است. از پودر لوله بازکن )چنته( استفاده میشده است که البته با ورود محلول های لوله بازکنی به بازار، 

برای استفاده از این پودر ابتدا باید آن را درون لوله ریخت )باید مطمئن شد که لوله خشک است( و پس از چند دقیقه کوتاه، در لوله آب 

 .ریخت

 اتحادیه لوله بازکنی کرج

ار می باشد و تمام افرادی که در این حوزه کاری فعالی هر صنف کاری که در شهر ها وجود دارد، اتحادیه ای دارد که مربوط به همان ک

م امیکنند باید مجوز اتحادیه شغل خود را داشته باشند. در کرج برای خدمات لوله بازکنی اتحادیه تاسیسات مکانیک ساختمان وجود دارد که تم

 :بازکن ها در کرج به شرح زیر استافراد فنی کار لوله بازکنی باید مجوز های آن را داشته باشند. آدرس اتحادیه لوله 

 ۳، واحد ۳میدان سپاه، میدان والفجر، مقابل بانک تجارت، ساختمان بهاران، طبقه 

 ۱۱۲۳۱۲۲۳۲۲۳: شماره تماس

 سایت فنی کارا و بهبود خدمات لوله بازکنی کرج

سایت فنی کارا بدون دخالت در مسائل فنی و با استفاده از نظرات مشتریان و شفاف سازی در فرآیند مراحل ارائه و دریافت خدمات فنی، از 

جمله لوله بازکنی و در تمامی شهرهای تحت پوشش و از جمله کرج، سعی می کند تا امکان بهترین سبک ارائه و دریافت خدمات فنی را 

 .ی کار و افراد کارفرما و کاربران سایت فراهم کندبرای افراد فن

 :است صورت این به کار انجام مراحل

  جستجوی سرویس مورد نظر کاربر سایت از طریق امکان جستجو، با انتخاب شهر، نوع سرویس مورد نظر و منطقه ی دریافت خدمات

 (کرج در بازکنی لوله )فنی



  نمایش لیست افراد فنی ای که در زمینه ی مورد نیاز کاربر، فعالیت می کنند از جمله عکس ها، آمار رضایت سنجی به دست آمده از

به همراه شماره تلفن تماس مستقیم … مشتریان و فعالیت های قبلی افراد فنی، ارائه تعداد خدمات فنی انجام شده از سوی افراد فنی و 

 .ر سایت، که می تواند با فنی کار تماس بگیردافراد فنی به کارب

  ساعت بعد از ثبت درخواست اولیه ی کاربر، از سوی سایت رضایت سنجی دات آی آر، با کاربر )بعنوان متقاضی  ۳۴تا  ۱۳تقریبا

که آمده است یا خیر و ایندریافت خدمات فنی( تماس گرفته می شود و پیگیری الزم از نظر اینکه آیا توافق الزم برای انجام کار به عمل 

مشتری از شخص فنی کار راضی بوده است یا نه، سواالت الزم از کاربر … از نظر خوش قولی، نوع برخورد، قیمت انجام خدمات و 

به عمل آمده و در سیستم ثبت می شود تا در رتبه، آمار رضایت سنجی و به طور کلی کیفیت و تعداد خدمات ارجاع شده به شخص فنی 

 .، موثر باشدکار

  تجربه نشان می دهد که این فرآیند رضایت سنجی و پیگیری ها و خدمات سایت فنی کارا، باعث شده است تا در بسیاری از مواقع

مشکالت کاربران )مشتریان افراد فنی کار( رفع شود و بسیاری از سوء تفاهمات و کدورت ها برطرف شده و یا اصال از بروز آن ها 

 .جلوگیری شود

 ر گذشته متاسفانه در بسیاری از اوقات، در پیگیری خدمات فنی، بروز مشکالت مجدد، نحوه ی هماهنگی و نظم در مراجعه ی به موقع د

مشکالت زیادی برای مردم رخ میداده که سایت فنی کارا با انجام شفاف سازی و پیگیری هایی که گفته … به محل ارائه خدمات فنی و 

 .یفیت نحوه ارائه و دریافت خدمات فنی شده استشد، باعث افزایش سطح ک

  پس از انجام رضایت سنجی ها، در صورتی که مشتریان افراد فنی کار، رضایت داشته باشند، رتبه فنی کار افزایش یافته و تعداد

اد شد، این مسئله به افرکارهای بیشتری به ایشان ارجاع داده می شود و در صورتی که نارضایتی و یا گالیه و شکایتی وجود داشته با

 .فنی کار منعکس می شود تا نسبت به رفع مشکل مشتری اقدام نمایند

  همچنین در صورتی که نتایج رضایت سنجی های به عمل آمده به گونه ای باشد که شخص فنی کار، امتیاز مناسب و کیفیت باالیی نداشته

 .گیری می شودباشد، از ادامه ی انتشار آگهی وی در سایت فنی کارا، جلو

 خدمات لوله بازکنی در شهرهای مختلف

اگر نیاز به خدمات لوله بازکنی دارید، اما محل سکونت شما کرج نمی باشد، می توانید به سایر صفحاتی که در سایت وجود دارد مراجعه 

ترم شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، قم نموده و لیست افراد فنی کار مربوط به شهر خود را مشاهده نمایید. هم اکنون برای شهروندان مح

 .نیز امکان انتخاب و ارائه خدمات وجود دارد… و

 تهران در بازکنی لوله خدمات تاسیسات، نشت یابی و تخلیه چاه و 

 مشهد در بازکنی لوله تخلیه چاه و تشخیص ترکیدگی لوله و 

 اصفهان بازکنی لوله تخلیه چاه و خدمات 

 قم در بازکنی لوله وبی و احیای چاه وخدمات تاسیسات و تشخیص ترکیدگی لوله و حفر چاه و الیر 

 و … 
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