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 تهران تجریش بازکنی لوله

را مشاهده خواهید کرد. سپس درباره مواردی مانند فروشگاه های لوازم لوله  تجریش بازکنی لوله در ابتدای این صفجه لیست افراد فنی کار

 .اطالعاتی تقدیم شما می شود… بازکنی و لوازم بهداشتی ساختمان در تجریش، اداره آب و فاضالب تجریش و

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی تجریش تهران خواهید دید

 تجریش منطقه معرفی 

 است؟ مواردی چه شامل تجریش روزی شبانه بازکنی لوله خدمات 

 (۱ )منطقه تجریش فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 تجریش منطقه در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست 

 کارا فنی با تجریش در بازکنی لوله ترین نزدیک با تماس 

 فایل دانلود pdf تجریش بازکنی لوله درباره اطالعاتی 

 کنیباز لوله محتوای با آموزشی های ویدئو 

 معرفی منطقه تجریش

بوده  طجرشت واقع شده است و مرکز شهرستان شمیرانات محسوب می گردد. نام قدیم تجریش تهران شهرداری یک منطقه محله تجریش در

می باشد که در انتهای خیابان ولی عصر قرار گرفته است. محله تجریش پاساژ ها و مرکز  تجریش میدان است. بزرگترین میدان این منطقه،

خرید های زیادی دارد که در بخش میدان تجریش وجود دارند و باعث شلوغی این میدان شده اند. آب و هوای منطقه تجریش معتدل مایل به 

قنات های زیادی از گذشته تا به امروز در تجریش وجود دارند مانند قنات  درجه هم برسد. ۰۲-سرد می باشد و در زمستان ها ممکن است به 
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 .که تعدادی از آن ها هنوز هم آب دارند… امام زاده صالح، قنات کهریز، قنات محمدیه و

 

 خدمات لوله بازکنی شبانه روزی تجریش شامل چه مواردی است؟

 :ارائه می دهند می پردازیم ها بازکنی لوله دماتی کهدر این بخش به بررسی خ

 شبانه روزی + فوری تجریش بازکنی لوله انجام خدمات 

 ها دستگاه سایر و مکنده پمپ با فنر، با بازکنی لوله 

 و تعمیرات لوله های منزل ساختمان کشی لوله انجام انواع 

 از سیستم فاصالب و تاسیسات ساختمان ها و عیب یابی بازدید 

 شوره و رطوبت بد بوی دیوار، رطوبت و نم رفع 

 لوله های سینک های ظرفشویی گرفتگی رفع و تعمیر و سرویس 

 لوله های توالت فرنگی گرفتگی رفع 

 طبقاتی و افقی ساختمان آب های پمپ تعمیر انواع 

 لوله های آب ساختمان یابی نشت 

 و ها رستوران ها، باغ ادارات، مانند مختلف های محیط در بازکنی لوله خدمات انجام… 

 و ارائه مشاوره های فنی پکیج تعمیرات و کشی لوله 

 چاه های قدیمی ترمیم 

 (اشیایی مانند طال، تلفن همراه و سایر وسایل ارزشمند) چاه از اشیا آوردن بیرون 
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 چاه و شبکه فاضالب و یافتن دالیل پر شدن چاه الیروبی 

 تشخیص دلیل چکه سقف و تعمیر آن 

 خراب شیرآالت سرویس و تعمیر تشیرآال نصب 

 بد بوی از ناشی مشکالت رفع برای تعمیرات و بد بوی محل دقیق تشخیص و فاضالب های چاه بد بوی بردن بین از 

 .ثبت آگهی نموده اند، تمامی این خدمات را انجام می دهند کارا فنی سایت افراد فنی کاری که در

 (۱آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب تجریش )منطقه 

 تهران، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، جنب پاساژ تندیس آدرس:

 ۰۰۶۰۷۷۱۰ تلفن:

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در منطقه تجریش

 :را تقدیم حضورتان می کنیم… و ساختمان بهداشتی لوازم بازکنی، لوله لوازم های فروشگاه در این بخش لیستی از

 

 صادقی )فروشگاه فرامنو( – ۰۲و  ۰۲تجریش، اول دزاشیب، نرسیده به آتش نشانی، پالک : آدرس

 ۰۰۶۱۶۷۲۲: تلفن

 عرضه لوازم بهداشتی ساختمان :فعالیت زمینه

 حاج داوود اصغری )فروشگاه گل مهر( – ۱۰۲بازار تجریش، بعد از تکیه بزرگ تجریش، مقابل درب امامزاده صالح، پالک : آدرس

 ۶۱۷۲۷۲۰۰: تلفن

 فروش لوازم بهداشتی ساختمان :فعالیت زمینه

 علی محمد مردانخانی )فروشگاه قدس( – ۱۶تجریش، میدان قدس، کوچه شیخی، پالک : آدرس

 ۰۰۶۱۲۲۶۲: تلفن

وله م لفروش لوازم بهداشتی ساختمانی و شوفاژ، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، لوله و اتصاالت آب و فاضالب و لواز:  فعالیت زمینه

 بازکنی

 ایوزخانی )کلییک ساختمانی تالش( – ۰۲۲تجریش، میدان قدس، خیابان دربند، باالتر از هتل دربند، پالک : آدرس

 ۰۰۶۰۰۶۲۲: تلفن

 …فروش انواع لوله و اتصاالت، لوازم لوله بازکنی و :فعالیت زمینه
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 تماس با نزدیک ترین لوله بازکنی در تجریش با فنی کارا

باشیم که بتوانند در کمترین زمان  تجربه با و مطمئن کار فنی ان ها ممکن است به خدمات فنی نیازمند شده و به دنبال افرادبسیاری از زم

یافتن بهترین فنی کار را برای شما راحت کرده است. شما درباره هر مشکل فنی  کارا فنی سایت. ممکن مشکل فنی پیش آمده را حل نمایند

می توانید به سایت فنی کارا مراجعه نموده و فنی کار مناسب را انتخاب … فرچاه، رفع گرفتگی، تعمیر موتورخانه ومانند لوله بازکنی، ح

نیازمند شده باشید می توانید با مراجعه به سایت و وارد کردن نام شهر،  تجریش در بازکنی لوله خدمات کنید. به طور مثال اگر شما به

، مشاهده کنید و سنجی رضایت واحد برای آن ها توسط شده ثبت امتیازات یست افراد فنی کار را به همراهسرویس مورد نظر و منطقه خود، ل

 .نمایید کار فنی ترین مناسب انتخاب به اقدام ایشان شده ثبت امتیازات و ها آن فاصله میزان بر اساس

در ادامه برای سهولت دسترسی کاربران محترم به صفحات خدمات در مناطق مختلف، لینک دو صفحه دیگر از لوله بازکنی های مناطق 

 .دیگر تهران نیز در این صفحه قرار داده شده است

 تهران صادقیه در بازکنی لوله خدمات رفع گرفتگی و 

 تهران نیاوران بازکنی لوله خدمات رفع بو، رفع گرفتگی، الیروبی و 
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