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در این صفحه لیست افراد فنی کار لوله بازکنی هروی تهران را مشاهده می کنید. هنچنین درباره موضوعاتی مانند خدمات لوله 

 اتی کسب خواهید کرد.اطالع… بزکنی درمنطقه هروی، اداره آب و فاضالب هروی، فروشگاه های لوازم لوله بازکنی و

 

 در صفحه لوله بازکنی هروی تهران با موارد زیر آشنا خواهید شد:

 معرفی منطقه هروی 

 خدمات لوله بازکنی هروی تهران شامل چه مواردی است؟ 

 انتخاب نزدیک ترین لوله بازکنی در هروی تهران با فنی کارا 

 (۴آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب هروی)منطقه  

 ت فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی در منطقه هرویلیس 

 اطالعاتی درباره لوله بازکنی هروی تهران pdfدانلود فایل  

 فیلم های آموزشی با محتوای لوله بازکنی 

 معرفی منطقه هروی )میدان هروی(

 ۴ی تهران ودر منطقه هروی )میدان هروی تهران( یکی از محله های منطفه پاسداران می باشد. این محله در شمال شرق

شهرداری واقع شده است. نام میدان هروی از مالک معروف و قدیم این منطقه بنام عین الدوله هروی گرفته شده است و بسیار 

مناسب بوده و برای اهالی این منطقه هم جا افتاده است. منطقه هروی تهران جزو محله های نسبتا شلوغ می باشد که مرکز خرید 

در آنجا واقع شده است. از نظر سطح بندی جزو محله های نسبتا مرفه تهران می باشد. اگر نیاز به خدمات لوله گلستان نیز 

 بازکنی در نیاوران و یا خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی در صادقیه نیاز دارید میتوانید. به مطالب این صفحه ها رجوع کنید.

 

 

 

 (لوله بازکنی هروی تهران )میدان هروی تهران

 خدمات لوله بازکنی هروی تهران شامل چه مواردی است؟ 

 اگر در مورد خدمات لوله بازکنی در هروی تهران اطالعی ندارید در ادامه به آن اشاره میکنیم: 



 لوله بازکنی میدان هروی تهران فوری + شبانه روزی 

 …انجام خدمات لوله بازکنی در انواع محیطهای اداری، باغ ها و رستوران ها و  

 نشت یابی لوله آب و فاضالب و سیفون توالت 

 رسوب زدایی لوله وشیر آالت ،نصب شیرآالت ساختمانی در حمام و سرویس بهداشتی 

حفر چاه با دستگاههای حفاری، تخلیه چاه هروی با استفاده از دستگاههای مختلف، بررسی دالیل پر شدن چاه،  

 فاضالبالیروبی شبکه فاضالب، الیروبی چاه و کانال 

 رفع گرفتگی لوله هروی و رفع انسداد مجرای ظرفشویی و لباسشویی و مجاری کف شور و دستشویی 

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

 از بوی بد

 اهر و با تجربهانجام خدمات لوله بازکنی  فوری تضمینی دقیق توسط فنی کار م 

 بیرون آوردن اشیا از چاه با استفاده از ابزار های مخصوص اشیائی مانند طال یا موبایل که داخل چاه افتاده اند. 

 لوله بازکنی هروی تهران 

 

 

 نتخاب نزدیک ترین لوله بازکنی در هروی تهران با فنی کاراا

در سریعترین زمان و با بهترین کیفیت کار شما را انجام دهد زمانی که نیاز به یک فنی کار مجرب و متعهد دارید تا بتواند 

میتوانید بدون نیاز به خروج از منزل یا محل کار خود درخواست یک فنی کار بدهید. برای این کار کافیست به سایت فنی کارا 

ا انتخاب نمایید. وب سایت مراجعه کرده و خدمات لوله بازکنی هروی تهران )میدان هروی( یا هر محله دیگر که نیاز دارید ر

فنی کارا مفتخر است تا کار شما را درسریعتر زمان و با بهترین کیفیت انجام دهد.واحد رضایت سنجی فنی کارا با ثبت میزان 

رضایت مردم از خدمات افراد فنی کار، شرایطی را برای شما فراهم نموده که بتوانید انتخاب مطمئنی بر اساس امتیاز های ثبت 

 برای افراد فنی کار داشته باشید.شده 

 

 (۴آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضالب هروی )منطقه 

 بعد از شهرداری تهران –خیابان بهشت  –آدرس: ضلع جنوبی پارک شهر 

 99٣٦99٣٦ – 99٣٦00٦٦تلفن: 

 99٦09٦99فکس: 

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی در هروی



بان برای یافتن فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان، لوله و اتصاالت و لوازم لوله بازکنی جهت راحت تر شدن کار مخاط

 لیستی از نزدیک ترین فروشگاه های محدوده هروی را آماده کرده ایم:

 فروشگاه گلزار

 9آدرس: خیابان پاسداران، خیابان امیرابراهیمی، نبش بوستان دهم، طبقه 

 –تلفن: 

 …انواع لوازم بهداشتی ساختمان مانند توالت فرنگی، شیرآالت و زمینه فعالیت: فروش 

 گروه صنعتی ایلیاشیل

 –آدرس: 

 6609٦007تلفن: 

 …، گالوانیزه وpvcزمینه فعالیت: فروش و ارائه انواع لوله های پلیکا، 

 

 


