
 

 تهران آباد عباس بازکنی لوله

اداره آب و  را مشاهده کنید. سپس اطالعاتی درباره تهران آباد عباس بازکنی لوله در این صفحه می توانید در ابتدا لیست افراد فنی کار

 .تقدیم حضورتان خواهد شد… فاضالب ظفر، انواع خدمات لوله بازکنی، فروشگاه های لوازم لوله بازکنی ظفر و

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی عباس آباد تهران مشاهده خواهید کرد

 آباد عباس منطقه معرفی 

 است؟ هایی سرویس چه شامل آباد عباس بازکنی لوله خدمات لیست 

 آباد عباس در بازکنی لوله لوازم و لوله ساختمان، بهداشتی لوازم های فروشگاه لیست 

 آباد عباس بازکنی لوله ترین نزدیک کردن پیدا 

 آباد عباس فاضالب و آب اداره شماره و آدرس 

 آباد عباس در عمومی توالت آدرس 

 فایل دانلود pdf آباد عباس بازکنی لوله اطالعات 

 بازکنی لوله به مربوط های ویدئو 

 معرفی منطقه عباس آباد

قرار  ۶ منطقه شهرداری تهران و بخش کوچکی از آن نیز در ۷ منطقه محله ای در تهران می باشد که بخش اعظمی از آن در آباد عباس

گرفته است. این محله بخشی از اراضی بزرگ در عباس آباد محسوب می گردد. خیابان اصلی این محله نیز عباس آباد نام بوده است که پس 

ه، شبه خیابان شهید بهشتی تغییر نام داده است. از دیگر خیابان های مهم در این محله می توان به آپادانا، نیلوفر، اندی ۰۶تیر سال  ۷از واقعه 

نوبخت و پارسا اشاره کرد. این محله از شمال به زمین های عباس آباد و بزرگراه رسالت، از شرق به خیابان شریعتی، از جنوب به خیابان 
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 .مطهری و از غرب به محله یوسف آباد و خیابان ولی عصر منتهی می شود

 

 لیست خدمات لوله بازکنی عباس آباد شامل چه سرویس هایی است؟

 .انجام می دهند، تقدیم حضور مخاطبان می گردد کارا فنی سایت در این قسمت، اطالعاتی درباره فعالیت ها و خدماتی که لوله بازکنی ها در

 فوری + شبانه روزی آباد عباس بازکنی لوله انجام خدمات 

 خدمات تخلیه چاه، [چاه بازکنی عباس آباد و رفع گرفتگی های مختلفی که ممکن است برای چاه رخ دهد :چاه تخلیه. 

 انجام خدمات لوله بازکنی برای مکان هایی مانند باغ ها، رستوران ها، مراکز صنعتی و :بازکنی لوله… 

 مربوطه با استفاده از ابزار ها و دستگاه های  تشخیص دقیق محل بوی بد و رفع مشکالت: فاضالب های چاه بد بوی بردن بین از

 پیشرفته

 استفاده از دستگاه های مخصوص. کاربرد این سرویس برای  درآوردن جسم از چاه با روش های پیرفته و با : چاه از اشیا آوردن بیرون

 .که در چاه افتاده اند… زمانی است که اجسام قیمتی مانند تلفن همراه، طال و

 خدمات تخلیه چاه توالت فرنگی و ایرانی، رفع گرفتگی چاه توالت :توالت زکنیبا لوله خدمات 

 رفع گرفتگی لوله های سینک ظرفشویی، انجام سرویس و تعمیر لوله های سینک: ظرفشویی های سینک های لوله تعمیرات 

 پیدا کردن مکان نشتی لوله های آب و فاضالب و از بین بردن نم و رطوبت: یابی نشت 
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 با استفاده از دستگاه های … باز کردن لوله و رفع گرفتگی برای انواع لوله های داخل منازل، رستوران ها، باغ ها و: فتگیگر رفع

 پیشرفته

 لیست فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان، لوله و لوازم لوله بازکنی در عباس آباد

و اتصاالت، لوازم بهداشتی ساختمان و لوازم لوله بازکنی ارائه می دهند را در این بخش لیستی از فروشگاه های واقع در عباس آباد که لوله 

 .برای کاربران گرامی آماده کرده ایم

 

 کریمی پارس شیرآالت 

 آباد پاکدشت، بلوار سعدی، خیابان گلستان، نبش خیابان طاووس شرقی آدرس: شهرک صنعت عباس آباد، شهرک صنعتی عباس

 ۶۲۷۶۷۶۰۶۰۶۷-۶۶۷۶۰۴۶۰۷۰۰: تلفن

 شتی و شیرآالتزمینه فعالیت: فروش لوازم بهدا

 آناهیتا صنعت درخشان 

 ۶۶۶۶آدرس: شهرک صنعت عباس آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، بلوار سعدی، خیابان یازدهم، شماره 

 ۶۶۷۶۰۴۶۰۶۶۶تلفن: 

 زمینه فعالیت:تجهیزات آشپزخانه، لوله و اتصاالت، شیرآالت بهداشتی

 آرتین شیرآالت 

 ۷۴۶۰/۷، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان هشتم )توکا(، پالک آدرس: تهران، جاده خاوران

 ۶۶۷۲۲۰۶۶۶۴۶ – ۶۲۶۷۲۷۷۲۰۴۲ – ۶۶۷۲۲۷۲۲۲۲۷تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش لوازم بهداشتی ساختمان

 پیدا کردن نزدیک ترین لوله بازکنی عباس آباد

ی برخورد می کنند به دنبال فن… و خانگی وسایل خرابی ها، لوله گرفتگی وار،دی زدن نم بسیاری از افراد زمانی که به مشکالت فنی مانند

کار مناسب و نزدیک می گردند که از مهارت کافی نیز برخوردار باشد. یافتن فنی کار مناسب در زمان هایی که نیاز فوری به آن داریم امر 
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امر پیدا کردن فنی کار مناسب را آسان نموده است. تمامی افرادی  کارا فنی سایت. نیست تحقیق و جستجو برای زمانی سختی می باشد زیرا

نیازمند شده اند می توانند به سایت فنی کارا مراجعه نموده و با وارد نمودن نام شهر، منطقه و سرویس مد نظر خود لیست  فنی خدمات که به

با بررسی نظر مشتریان برای ایشان  سنجی رضایت واحد به همراه امتیازاتی کهافزاد فنی کار مربوطه را که در سایت درج آگهی نموده اند، 

نمایند. در ادامه به جهت سهولت دسترسی کاربران محترم به سایر  کار فنی ترین مناسب انتخاب ثبت کرده است را مشاهده نموده و اقدام به

 :دیم حضورتان می شودصفحات، لینک دو صفحه دیگر از خدمات لوله بازکنی مناطق تهران، تق

 تهران آباد سعادت بازکنی لوله خدمات حفر و تخلیه چاه، رفع گرفتگی و

 تهران غرب شهرک بازکنی لوله سرویس رفع گرفتگی، رفع نم و نشتی، چاه بازکنی و

 

 آدرس و شماره اداره آب و فاضالب عباس آباد

ناحیه مختلف است که هرکدام از مناطق در یکی از نواحی آن قرار می گیرند. مراجعه به اداره های آب و  ۴اداره آب و فاضالب دارای 

 اداره ضروری می باشد. در ادامه آدرس و شماره تلفن… فاضالب برای اموری مانند درخواست ارائه انشعاب آب و فاضالب برای منزل و

 .مربوط به منطقه عباس آباد را تقدیم حضورتان می کنیم فاضالب و آب

 ۷۴آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، شماره 

 ۰۰۴۶۲۲۰۷-۶تلفن: 

 آدرس توالت عمومی در عباس آباد

همین دلیل برای مناطق مختلف لیست توالت ممکن است بسیاری از افراد که در شهر تهران مسافر هستند، به توالت عمومی نیازمند شوند. به 

 .بخش نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است عمومی های آن

 تهران ،خیابان بهشتی )عباس آباد(، تقاطع مفتح شمالی، روبروی ایستگاه مترو شهید بهشتی: آدرس
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