
ف آشنا کنیم همچنین با نکات مختل لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران ما سعی میکنیم در این مطلب شما را با افراد فنی کار

 .آشنا خواهیدم کرد خدمات لوله بازکنی خیابان پیروزی لوله بازکنی و انواع مختلف

 راهنمای صفحه خدمات لوله بازکنی خابان پیروزی تهران

 معرفی منطقه پیروزی تهران 

 خدمات لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران 

  (31آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب خیابان پیروزی تهران )منطقه 

 تهران فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در خیابان پیروزی 

 انتخاب تزدیک ترین خدمات لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران با فنی کارا 

 تهران زیآدرس و شماره حمام عمومی در پیرو 

 دریافت محتوای خدمات لوله بازکن خیابان پیروزی تهران به صورتpdf  

 فیلم های آموزشی درباره انواع لوله بازکنی 

 معرفی منطقه پیروزی

 31شرقی تهران از مهم ترین خیابانهای محله های فرح آباد و نیروی هوایی واقع در منطقه  واقع در جنوب خیابان پیروزی

شهرداری تهران میباشد،از سمت خاور به میدان شهید کالهدوز )انتهای خیابان سی متری نیروی هوایی (و از سمت باختر به 

ل کرده است که بعضی از ان ها خیلی قدیمی میدان شهدا منتهی میشود.این خیابان محله کوچک و برزگی را به هم متص

 .هستند خیابان این مهم محالت از پرستار و دستگاه صد و دستگاه چهارصد محله  هستند.
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 خدمات لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران

 :که در پیروزی تهران ارائه می دهند می پردازیم خدمات لوله بازکنی در این بخش به

 فوری+  روزی شبانه انجام خدمات لوله بازکنی پیروزی 

 آن ورفع  و فاضالب یدگی لوله آبنشت یابی و تشخیص ترک 

 چاه بد بوی از ناشی مشکل رفع برای الزم وتعمیرات  و سرویس توالت رفع بوی بد چاه فاضالب در پیروزی 

 در مراکز اداری تفریحی و خدمات لوله بازکن... 

 و جلوگیری از چکه آب با استفاده از دستگاههای مربوطه رفع نم و رطوبت 

 و خارج کردن اشیا قیمتی مانند طال یا موبایل، استپناد و مدارک که در جاه افتاده اند با  اهبیرون آوردن اشیا از چ

 استفاده از دستگاه مخصوص

 رفع رسوب و گرفتگی شیر آالت و نصب شیرآالت ساختمانی در سرویس بهداشتی 

 یروبی شبکه فاضالب، الیروبی ال  با استفاده از دستگاههای حفاری و پیروزی درخیابان الیروبی و چاه تخلیه و  حفر

 چاه و کانال فاضالب

 تعمیرات و لوله بازکنی سینک ظرفشویی ،رفع گرفتگی سینک سرویس و تعمیر لوله های سینک های ظرفشویی و 

 در خیابان پیروزی سرویس رفع گرفتگی لوله های فاضالب، سینک و سایر لوله های داخل منازل،  رفع گرفتگی لوله

 ادارات، مکان های صنعتی و... با استفاده از دستگاه های پیشرفته

 انجام سرویس و تعمیر توالت فرنگی و ایرانی سرویس توالت تعمیر و رفع گرفتگی لوله های توالت 

 (31آب و فاضالب خیابان پیروزی تهران )منطقه  آدرس و شماره تلفن اداره

شهرداری واقع شده است در ادامه آدرس و تلفن اداره آب و فاضالب خیابان پیروزی آورده  31خیابان پیروزی تهران در منطقه 

ناطق م از خارج در که لوله ترکیدگی رفع و بازکنی لوله درخواست و سفارش هرگونه که کنید توجه است الزم شده است.

اداری و شخصی و مسکونی باشد و تحت پوشش شهرداری باشد، توسط همین ارگان باید انجام شود و افراد دیگر تنها مجاز به 

 .درخواست خدمات لوله بازکن برای منزل یا شرکت خود هستند

 پیروزی، پرستار، بلوار ابوذر شمالی :آدرس

 33195956-021 :تلفن

 شتی ساختمان در خیابان پیروزیفروشگاه های لوله و لوازم بهدا

 خیابان در بازکنی لوله لوازم و بهداشتی لوازم و لوله  جهت سهولت دسترسی شما دوستان گرامی لیستی از فروشگاههای

 :است شده ارائه تهران پیروزی

 آدرس فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان پیروزی تهران

 فروشگاه پیروزی 

 چهارصد دستگاه، مقابل درب تسلیحاتآدرس: پیروزی، بین شکوفه و 



 11133333تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم ساختمان و لوازم لوله بازکنی

 فروشگاه کاشی و سرامیک یاسین 

 حافظی -  آدرس: پیروزی، بلوار ابوذر، بین پل اول و دوم، نبش کوچه توکلی

 11313133تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان

 اه گالری پارسیانفروشگ 

 غریب لو -آدرس: پیروزی، بلوار ابوذر، بین پیروزی و پل اول 

 11371333تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان و کاشی

 فروشگاه بازرگانی پاسارگاد 

 افراشته -آدرس: پیروزی، خ نبرد شمالی، نبش کوچه خدابنده لو 

 11313313تلفن: 

 بازکنی لوله لوازم و تی ساختمانزمینه فعالیت: لوازم بهداش

 فروشگاه آشتیانی 

 آشتیانی –آدرس: پیروزی، سه زاه سلیمانیه، خ دهم فروردین، خیابان تاجری، خیابان داورزنی 

 11317331تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان

 فروشگاه جمالی 

 جمالی -آدرس: پیروزی ، بلوار ابوذر ، ین پل اول ودوم 

 11333133تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان

  

 فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران

 فروشگاه آذین 

 بران شیشه -پرستار چهارراه به نرسیده  اطهار، ائمه بلوار ابوذر، بلوار . پیروزی،  33آدرس: منطقه 

 11331331تلفن: 

 بازکن لوله لوازم و تصاالتزمینه فعالیت: لوله و ا

 فروشگاه دفتر فنی سید 

 حسینی –آدرس: پیروزی ، خیابان زینتی افخم ، بلوار نیکنام 

 11173377تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی

 فروشگاه اخوت 

 اخوت –آدرس: پیروزی، خیابان نبرد، خیابان ائمه اطهار، جنب مسجد ائمه 

 11331371تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت



 

 انتخاب تزدیک ترین خدمات لوله بازکنی خیابان پیروزی تهران با فنی کارا

از به افراد فنی کار در زمینه خدمات لوله بازکنی دارید. اولین چیزی که به ذهن شما نزدیک بودن فرد فنی کار به هرگاه نی

محل شما و همچنین داشتن مهارت کافی و قیمت مناسب می باشد. اطمینان خاطر از فنی کار نیز یکی از نکاتی است که 

ن نکات را با رفتن به سایت فنی کارا به صورت یکجا داشته باشید و با همیشه باید به آن اشاره کرد. شما میتوانید همه ای

مراجعه کرده و از قسمت خدمات لوله  سایت فنی کارا آرامش خیال فنی کار مورد نظر را اتنتخاب کنید. کافیست شما به

 ولهل مانند فنی خدمات  بازکنی خیابان پیروزی یا هر نقطه دیگری که نیاز دارید را انتخاب نمایید.همچنین میتوانید انواع

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

درصد رضایت مندی را از  71ا نظر سنجی هایی که از مشتریان بعد از انجام کار انجام میدهد توانسته وب سایت فنی کارا ب

 .هیدد انجام را خود نظر مورد کار فنی  مشتریان داشته باشد. این باعث میشود شما بتوانید با توجه به امتیاز دهی انجام شده

در ادامه برای سهولت دسترسی مخاطبین دو صفحه دیگر از خدمات لوله بازکنی در مناطق تهران، در اختیار مخاطبان قرار 

 :داده شده است

 شبانه روزی( +لوله بازکنی هروی تهران )میدان هروی خدمات تخلیه چاه و

 شبانه روزی و فوری  +لوله بازکنی تهرانپارس تهران خدمات الیروبی چاه، چاه بازکنی و
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 انتهر پیروزی  آدرس و شماره حمام عمومی در

در صورتی که مسافر هستید و یا مشکلی در لوله کشی ساختمان دارید و میخواهید از حمام های عمومی در خیابان پیروزی 

 .استفاده کنید درادامه آدرس دو حمام عمومی در محدوده خیابان پیروزی تهران آورده شده است

  پیروزی خیابان بادامی –گرمابه عمومی 

 بلوار ابوذر شمالی پرستار، پیروزی،   آدرس: 

 11117333-333تلفن: 

 پیروزی خیابان گرمابه عمومی ایران مهر 

 شمالی ابوذر بلوار پرستار، پیروزی،   آدرس: 

 11137373-333تلفن: 

 pdf دریافت محتوای خدمات لوله بازکن خیابان پیروزی تهران به صورت

یروزی که داخل این صفحه درج شده اند، بدون نیاز به برای دسترسی راحت تر مخاطبان به اطالعات خدمات لوله بازکن پ

اینترنت، فایل پی دی اف آن ها را برای دانلود کردن آماده کرده ایم که در هر زمان که بخواهید بتوانید به آن دسترسی داشته 

 :باشید



 

 فیلم های آموزشی درباره انواع لوله بازکنی

 رفع گرفتگی لوله با فنر لوله بازکنی

برای باز کردن گرفتگی لوله را مشاهده  نحوه کار با فنر لوله بازکن دقیقه می باشد، 1در این ویدئو که زمان آن کمتر از 

 .خواهید کرد

 رفع گرفتگی سینک با استفاده از تلمبه دستی

در این بخش استفاده از تلمبه دستی برای باز کردن سینک را مشاهده می نمایید. این روش از دیرباز مورد استفاده مردم بوده 

 .نیز برای رفع گرفتگی های ساده از آن استفاده نمایید در منزل است و می توانید

 باز کردن لوله سینک با استفاده از فشار آب

می توان گرفتگی های سینک را رفع نمود. برای استفاده از  استفاده از فشار آب در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که چگونه با

این روش نیاز به شلنگ هایی دارید که آب را پرفشار خارج می کنند. دقت داشته باشید که در استفاده از این روش، آب را بی 

 .رویه مصرف ننمایید

 


