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 تهران نیاوران بازکنی لوله

را مشاهده می نمایید. پس از آن اطالعاتی درباره اداره آب و فاضالب نیاوران،  نیاوران بازکنی لوله در این صفحه ابتدا لیست افراد فنی کار

 .ددفروشگاه ها و ارائه دهندگان لوازم و تجهیزات لوله بازکنی و موارد دیگر، تقدیم حضورتان می گر

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی نیاوران تهران خواهید دید

 نیاوران منطقه معرفی 

 است؟ مواردی چه شامل نیاوران روزی شبانه بازکنی لوله خدمات 

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

 نیاوران منطقه در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست 

 کارا فنی سایت در تهران نیاوران بازکنی لوله خدمات 

 تهران مناطق سایر در کارا فنی بازکنی لوله خدمات 

 نیاوران در عمومی حمام شماره و آدرس 

 فایل PDF نیاوران بازکنی لوله صفجه خدمات محتوای 

 بازکنی لوله انواع محتوای با آموزشی های ویدئو 

 معرفی منطقه نیاوران

یکی از مناطق اعیان نشین در شمال شهر تهران و منطقه شمیران می باشد که در جنوب رشته کوه های البرز قرار گرفته است. محله  نیاوران

شهرداری تهران و شهرستان شمیرانات واقع شده است. نیاوران از سمت شمال با ارتفاعات کلک چال، از شرق با  ۱ منطقه نیاوران در
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 .ش و از جنوب نیز با محله فرمانیه هم مرز می باشددارآباد، از غرب با تجری

 

 خدمات لوله بازکنی شبانه روزی نیاوران شامل چه مواردی است؟

 :ارائه می دهند می پردازیم ها بازکنی لوله ی کهدر این بخش به خدمات

 شبانه روزی + فوری نیاوران بازکنی لوله انجام خدمات 

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

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

 ساختمان کشی لوله انواع اجرای و تعمیرات 

 ایرانی و فرنگی توالت سرویس و تعمیر 

 آن رفع و دستگاه با سقف چکه دلیل تشخیص 

 و ساختمان کشی لوله فاضالب، سیستم تاسیسات، از بازدید خدمات انجام… 

 الزم فنی های مشاوره ی ارائه و پکیج نصب و پکیج کشی لوله 

 آن کاربری افزایش و قدیمی چاه ترمیم 

 بهداشتی سرویس در ساختمانی شیرآالت نصب 
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 الیروبی و چاه تخلیه و حفر خدمات 

 چاه شدن پر عالئم و دلیل بررسی فاضالب کانال و چاه الیروبی فاضالب، شبکه الیروبی 

 ظرفشویی های سینک های لوله تعمیر و سرویس خدمات 

 توالت سیفون و فاضالب و آب های لوله یابی نشت 

 ساختمان تاسیسات تمام تعمیرات 

 های مختلف لوله های داخل منزل با استفاده از دستگاه های پیشرفته گرفتگی رفع 

 مانساخت افقی و طبقاتی آب پمپ لوله انواع تعمیرات خانگی، آب پمپ خرابی تعمیر 

 چاه از اشیا آوردن بیرون  

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

 خیابان نصیرآبادی –خیابان پورابتهاج  –میدان نیاوران  آدرس:

 ۲۲۲۲۲۸۲۲ -۲ تلفن:

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در منطقه نیاوران



 :تقدیم حضور مخاطبان خواهد شد… وله و ابزار لوله بازکنی، لوازم بهداشتی ساختمان ودر این قسمت لیستی از فروشگاه های ل

 

 (۱۱۲امیر خان سفید )فروشگاه  – ۲۵۲نیاوران، کاشانک، باالتراز مسجد والفجر، پالک : آدرس

 ۲۲۲۸۲۲۲۲ – ۲۲۲۸۲۲۲۲ – ۲۲۲۲۲۲۲۸: تلفن

 عرضه انواع لوله و اتصالت و لوازم لوله بازکنی در نیاوران :فعالیت زمینه

 فروشگاه فیاض – ۸۱۲دزاشیب، پالک  باهنر )نیاوران(، خیابان: آدرس

 ۲۲۲۱۱۵۸۲: تلفن

 فروش لوازم بهداشتی ساختمان :فعالیت زمینه

 محمد عباسیان )فروشگاه عباسیان( – ۲شمیران، چیذر، ابتدای شهید سلیمانی، پالک  :آدرس

 ۲۲۲۲۲۲۲۲ – ۲۲۲۱۲۲۲۸: تلفن

داشتی ایرانی و فرنگی، لوله و اتصاالت آب و فاضالب و لوازم لوله فروش لوازم بهداشتی ساختمانی و شوفاژ، سرویس به:  فعالیت زمینه

 بازکنی

 خدمات لوله بازکنی نیاوران تهران در سایت فنی کارا
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نیازمند می شوند، به دنبال افراد فنی کاری می گردند که به محل آن ها نزدیک بوده،  بازکنی لوله مانند فنی خدمات در زمان هایی که افراد به

باشند. ضمن اینکه مطمئن بودن شخص فنی کار نیز گزینه بسیار مهمی محسوب می شود.  مناسب قیمت حال عین در و کافی مهارت دارای

برای راحت کردن کار مردم بستری فراهم کرده است تا  کارا فنی سایت. همه اینها باعث می شود که یافتن فنی کاری با این شرایط سخت شود

 .های مختلف در آن ثبت آگهی نموده و دیده شوند افراد فنی کار در زمینه

صورت می گیرد و آن ها بر اساس رتبه و امتیازات و درصد رضایت مشتریان در سایت  سنجی رضایت ضمن اینکه از مشتریان این افراد

می توانند لیست افراد فنی کار قرار می گیرند. بدین ترتیب مردم با ورود به سایت و وارد کردن نام شهر، منطقه و سرویس مورد نظر خود 

می توانید انواع خدمات  کارا فنی سایت داشته باشند. در مطمئن انتخابی مربوطه را به همراه امتیازات ثبت شده برای آن ها مشاهده نموده و

 .را بیابید… فنی مانند لوله بازکنی، تشخیص ترکیدگی و رفع نم و رطوبت، الیروبی و حفر چاه، تعمیر لوازم منزل و

 

 خدمات لوله بازکنی فنی کارا در سایر مناطق تهران

دریافت نمایید. تنها کافیست نام شهر، سرویس و منطقه  فنی دماتخ در هر منطقه تهران که باشید می توانید با مراجه به سایت فنی کارا،

مدنظر خود را واردنمایید. در ادامه برای سهولت و سرعت دسترسی مخاطبین به صفحات لوله بازکنی، لینک دو صفحه دیگر از خدمات لوله 

 :بازکنی در مناطق تهران، در اختیار مخاطبان قرار داده شده است

 انه روزی و فوریشب  +تهران نارمک بازکنی لوله خدمات تخلیه چاه و 

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

 آدرس و شماره حمام عمومی در نیاوران

 گرمابه عمومی نیری – ۲۱باهنر )نیاوران(، خیابان دزاشیب، خیابان رمضانی، خیابان عباسی، پالک  آدرس:

 ۲۲۲۲۲۱۸۲ تلفن:
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