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 تهران ستارخان بازکنی لوله

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

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

 

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی ستارخان تهران مشاهده خواهید کرد

 ستارخان منطقه معرفی

 است؟ مواردی چه ستارخان بازکنی لهلو خدمات لیست

 ستارخان در ساختمان بهداشتی لوازم و لوله های فروشگاه لیست

 کارا فنی با ستارخان بازکنی لوله ترین نزدیک کردن پیدا

 تهران ستارخان فاضالب و آب اداره آدرس

 ستارخان بازکنی لوله درباره اطالعاتی pdf فایل دانلود

 بازکنی لوله خدمات درباره آموزشی های ویدئو

 معرفی منطقه ستارخان

 شهرداری ۲ منطقه که نام قبلی این خیابان تاج می باشد، از مهم ترین خیابان های تهران بزرگ به حساب می آید که در ستارخان خیابان

قرار دارد. این خیابان به خاطر کوشش ها و تالش های ستارخان یکی از سرداران جنبش مشروطه ایران به نام او نام گذاری شده  تهران

شروع می شود و بعد از گذشتن از میدان اول صادقیه به تقاطع خیابان خسرو میرسد و پس از آن  صادقیه دوم میدان است. خیابان ستارخان از

 .از زیر پل های بزرگراه یادگار امام و ستارخان عبور میکند تا به سه راه تهران ویال برسد و در میدان توحید به انتهای خود میرسد

 دی است؟لیست خدمات لوله بازکنی ستارخان چه موار

 .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 ستارخان بازکنی لوله انجام خدمات 

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

 رات، مراکز صنعتی وانجام خدمات لوله بازکنی برای تمام مکان ها مانند منازل، ادا :بازکنی لوله… 

 با استفاده از دستگاه های … برای انواع لوله های داخل منازل، رستوران ها، باغ ها و گرفتگی رفع و لوله کردن باز: گرفتگی رفع

 پیشرفته

 داخل چاه … برای مواردی که اشیا ارزشمند مانند تلفن همراه، طال و چاه از جسم درآوردن ارائه خدمات : چاه از اشیا آوردن بیرون

 افتاده اند با استفاده از روش های پیشرفته و دستگاه های مخصوص

 باز کردن گیر و گرفت توالت فرنگی بدون صدمه دیدن توالت و به  خدمات تخلیه چاه توالت فرنگی و ایرانی، :توالت بازکنی لوله خدمات

 تراکم هواوسیله دستگاه 

 تشخیص دقیق محل بوی بد و خدماتی جهت رفع این مشکل با استفاده از ابزار های مخصوص: فاضالب های چاه بد بوی بردن بین از 

 از بین بردن گرفتگی های لوله سینک ظرفشویی با استفاده از فنر لوله بازکنی و: ظرفشویی های سینک لوله بازکردن… 

 رطوبت و نم رفع آب و پیدا کردن محل نشتی: یابی نشت 

 لیست فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی ساختمان در ستارخان
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ور تقدیم حض ستارخان در بازکنی چاه و بازکنی لوله در این بخش لیستی از فروشگاه های فعال در زمینه لوازم بهداشتی ساختمان و لوازم

 .مخاطبان می گردد

 مروارید فروشگاه 

 موسوی زاده –شادمان ستارخان، خیابان  :آدرس

 ۲۲۳۶۱۵۶۶ :تلفن

 لوازم بهداشتی ساختمان :فعالیت زمینه

 سازه پایا فروشگاه 

 قربانی –خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم، مجتمع توحید  :آدرس

 ۲۲۶۲۶۳۶۵ :تلفن

 لوله و شیرآالت، لوازم بهداشتی ساختمانی :فعالیت زمینه

  یکتا فروشگاه 

 وبروی خیابان شهرآراخیابان ستارخان، ر :آدرس

 ۲۲۳۱۰۲۶۶ :تلفن

 لوازم بهداشتی ساختمان، شیرآالت و لوازم لوله بازکنی :فعالیت زمینه

 دلتا فروشگاه 

 دهقان پور –خیابان ستارخان، سه راه تهران ویال  :آدرس

 ۲۲۳۶۳۶۶۶ :تلفن

 لوازم بهداشتی ساختمان و شیرآالت :فعالیت زمینه

 فهام فروشگاه 

 فهام –خیابان ستارخان، سه راه تهران ویال  :آدرس

 ۲۲۳۶۵۵۱۲ :تلفن

 لوازم بهداشتی ساختمان کاشی و سرامیک :فعالیت زمینه

 پیدا کردن نزدیک ترین لوله بازکنی ستارخان با فنی کارا

نیازمند می شوند، فرصتی برای … و رطوبت و نم رفع بازکنی، چاه بازکنی، لوله بسیاری از افراد زمانی که به خدمات فنی فوری مانند

 هر،ش نام جستجوی فنی کار نزدیک و مناسب ندارند. به همین دلیل فنی کارا امکانی را در سایت خود قرار داده است که افراد با وارد کردن

 امکان یند. همچنین فنی کارا با، لیست افراد فنی کار مربوطه که در سایت ثبت آگهی انجام داده اند را مشاهده نماخود مدنظر سرویس و منطقه

که قرار داده است، بر اساس نظر مشتریان برای افراد فنی کار امتیاز ثبت کرده است و شما می توانید بر اساس امتیازات ثبت  سنجی رضایت

 .اب نماییدرا برای انجام سرویس مدنظر خود، انتخ کار فنی ترین مناسب شده، افراد فنی کار را با یکدیگر مقایسه نموده و

 :مناطق مختلف تهران، لینک دو منطقه دیگر را تقدیم حضورتان می نماییم بازکنی لوله در ادامه به جهت سهولت دسترسی افراد به صفحات

 تهران آباد عباس بازکنی لوله خدمات رفع گرفتگی، تخلیه چاه و

 تهران آباد سعادت بازکنی لوله تخلیه چاه و چاه بازکنی و

 آدرس اداره آب و فاضالب ستارخان تهران
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ناحیه می باشد که هرکدام از مناطق مختلف در یکی از این نواحی قرار می گیرند. برای پیگیری  ۲اداره آب و فاضالب تهران دارای 

به همین دلیل آدرس اداره آب و  کارهایی مانند دریافت انشعاب آب و فاضالب باید به اداره های آب و فاضالب منطقه خودتان مراجعه کنید.

 .فاضالب ستارخان را در اختیارتان قرار داده ایم

 تهران، دریان نو، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب هللا شمالی، خیابان بختیاری، شرکت آب و فاضالب :آدرس

 


