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 تهران در صادقیه بازکنی لوله

را مشاهده می کنید. سپس درباره موضوعاتی مانند اداره آب و فاضالب  صادقیه بازکنی لوله در ابتدای این صفحه لیست افراد فنی کار

 .اطالعاتی تقدیم حضورتان خواهد شد… صادقیه، فروشگاه های لوازم لوله بازکنی و

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی صادقیه تهران خواهید دید

 صادقیه منطقه معرفی 

 است؟ هایی سرویس چه شامل صادقیه روزی شبانه بازکنی لوله خدمات لیست 

 کارا فنی با صادقیه در بازکنی لوله ترین نزدیک یافتن 

 (۵ )منطقه صادقیه فاضالب و آب اداره تلفن شماره و آدرس 

 صادقیه منطقه در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست 

 صادقیه در ساختمان بهداشتی لوازم فروش 

 صادقیه در بازکنی لوله لوازم و اتصاالت و لوله فروش 

 فایل دانلود pdf صادقیه بازکنی لوله درباره اطالعاتی 

 بازکنی لوله محتوای با آموزشی های ویدئو 

 معرفی منطقه صادقیه

شهرداری تهران و  ۲بخشی از صادقیه در منطقه  است. واقع شده است. نام قبلی این محله آریاشهر بوده تهران غرب محله صادقیه در

 محمدعلی بزرگراه و اصفهانی اشرفی بزرگراه ران قرار دارند. مرز این دو بخش راشهرداری ته ۵های دیگر آن نیز در منطقه بخش

های محمدعلی جناح و بزرگراه اشرفی  تشکیل داده اند. فلکٔه دوم صادقیه در این محله قرار دارد که از جنوب و شمال به بزرگراه جناح

در جنوب غربی همین میدان  صادقیه متروی ایستگاه. ستارخان متصل استهللا کاشانی و خیابان اصفهانی و از غرب و شرق به بزرگراه آیت
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 .قرار دارد

 

 لیست خدمات لوله بازکنی شبانه روزی صادقیه شامل چه سرویس هایی است؟

 :ائه می دهند، می پردازیمدر این بخش به بررسی خدماتی که لوله بازکنی ها ار

 شبانه روزی + فوری صادقیه بازکنی لوله انجام خدمات 

 بازکردن گرفتگی لوله های مختلف در مکان های مختلف مانند رستوران ها، باغ ها، ادارات و… 

 برای تمام چاه هایی که در منازل وجود دارند گرفتگی رفع و چاه حفر و چاه تخلیه انجام 

 ظرفشویی های سینک های لوله تعمیر و سرویس خدمات 

 روش های مختلف  با استفاده از ابزار های پیشرفته و فاضالب های چاه بد بوی بردن بین از 

 رفع گرفتگی لوله های توالت فرنگی 

 ستگاه های پیشرفتههایی که بر اثر موارد مختلف مانند ریختن سیمان و نخاله داخل چاه رخ داده است. با استفاده از د گرفتگی رفع 

 مشکلی که ممکن است برای بسیاری از افراد رخ داده باشد که اشیا ارزشمند و قیمتی آنها مانند تلفن همراه،  .چاه از اشیا آوردن بیرون

ردن یرون آوداخل چاه افتاده باشد. افراد فنی کار لوله بازکنی می توانند با استفاده از ابزار های مخصوص این کار، اقدام به ب… طال و

کنید این است که در این مواقع هرگز نباید خودتان اقدام به بیرون آوردن این اشیا نمایید.  توجه وسیله شما نمایند. نکته ای که باید به آن

 .زیرا احتمال بدتر شدن وضعیت بسیار باال می باشد
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 یافتن نزدیک ترین لوله بازکنی در صادقیه با فنی کارا

در این زمینه کار  کارا فنی کار خوب و مطمئن در زمان هایی که به خدمات فنی نیاز داریم، امر سختی می باشد. سایتپیدا کردن یک فنی 

نیازمند شدید، می توانید با  فوری بصورت تهران صادقیه در بازکنی لوله مردم را بسیار راحت نموده است. بطور مثال اگر شما به خدمات

مراجه به سایت فنی کارا و وارد کردن نام شهر، منطقه و سرویس مدنظر خود، لیست افراد فنی کار مربوطه را مشاهده نمایید. واحد رضایت 

بر اساس  مطمئنی انتخاب طی را برای شما فراهم نموده که بتوانیدسنجی فنی کارا با ثبت میزان رضایت مردم از خدمات افراد فنی کار، شرای

 .امتیاز های ثبت شده برای افراد فنی کار داشته باشید

ت فنی در سای… و موتورخانه تعمیر ،رطوبت و نم رفع و ترکیدگی تشخیص ،بازکنی لوله افراد فنی کار زیادی در زمینه های مختلفی مانند

ر حال فعالیت می باشند. شما می توانید برای بسیاری از خدمات فنی به سایت فنی کارا مراجعه نمایید. در ادامه به کارا ثبت آگهی نموده و د

 .جهت رفاه حال کاربران گرامی لینک دسترسی سریع به صفحات لوله بازکنی دو منطقه دیگر قرار داده شده است

 تهران در نارمک بازکنی لوله خدمات حفر چاه، رفع گرفتگی و 

 تهران در پاسداران بازکنی لوله خدمات رفع گرفتگی، تخلیه چاه و 

 

 (۵آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب صادقیه )منطقه 

 آدرس: تهران بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خیابان امام خمینی، ضلع جنوب شرقی
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 ۲۲۱۵۵۳۲۶تلفن : 

 محدوده صادقیه لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان

 :در ادامه مطلب لیستی از فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در محدوده صادقیه را تقدیم حضورتان می کنیم

 فروش لوازم بهداشتی ساختمان در صادقیه

  حاجی قاسمی – ۳۱آدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خیابان ابراهیمی شمالی، پالک 

 ۵۵۵۶۵۵۵۱ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش لوازم بهداشتی ساختمان

  محمد حسینی )فروشگاه جاوید( – ۶۳آدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، نبش مالکی جنوبی، پالک 

 ۵۵۵۶۵۵۳۵ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش لوازم بهداشتی ساختمان

 :شهاب ذوالفقاری )فروشگاه   – ۲۵فقار پالک صادقیه، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، روبروی برج ذوال آدرس

 پاسارگاد(

 ۵۵۵۶۵۲۳۵ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوازم بهداشتی ساختمان

 فروش لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی در صادقیه

 :لوله( نیاید )فروشگاه امیدی علی – ۵۵میدان دوم صادقیه، به طرف آزادی، دست راست، پالک  آدرس 

 ۵۵۵۵۵۶۵۵ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوله )پلی اتیلن، چدن، گالوانیزه( و لوازم شوفاژ

  مهدی متولی )فروشگاه مروارید غرب( – ۳۶۵آدرس: فلکه دوم صادقیه، خیابان کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پالک 

 ۵۵۵۲۶۵۵۶ تلفن:

 یرآالت، انواع لوازم لوله بازکنیزمینه فعالیت: کاال و لوازم ساختمان، انواع ش

 :محمد محمدوند )فروشگاه محمدوند( ۲۱۲صادقیه، ابتدای بلوار کاشانی، حدفاصل خیابان رامین و گلستان، پالک  آدرس 

 ۵۵۵۱۳۵۵۶ تلفن:

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوله و شیرآالت، لوازم ساختمان

 


