
 لوله بازکنی تهرانسر

یاری کنیم. لذا در ابتدا  لوله بازکنی تهرانسر در این صفحه قصد داریم تا شما را درپیدا کردن نزدیکترین و ارزانترین فنی کار

و لیست  لوله بازکنی تهرانسر را مشاهده می کنید. در ادامه اطالعات مفیدی از خدمات لوله بازکنی تهرانسر لیستی از افراد

 .فروشگاه های لوله و اتصاالت بهداشتی در این منطقه ی تهران مشاهده خواهید کرد

 :آنچه در صفحه ی لوله بازکنی تهرانسر مالحظه خواهید کرد

 معرفی محدوده تهرانسر 

  (21آدرس اداره آب و فاضالب تهرانسر )منطقه 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی در منطقه ی تهرانسر 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی تهرانسر با فنی کارا 

 خدمات لوله بازکنی تهرانسر شامل چه سرویس هایی است؟ 

 دانلود فایل pdf کنی در تهرانسرلوله باز 

 دانلود ویدئوهای مربوط به لوله بازکنی تهرانسر 

 معرفی محدوده ی تهرانسر

شهرداری تهران است. این محدوده از شرق به فرودگاه مهرآباد،  21منطقه  یکی از مناطق غربی شهر تهران و زیرمجموعه ی تهرانسر

راه شهید لشکری و از جنوب به بزرگراه مفتح محدود شده است. منطقه از غرب به بزرگراه آزادگان و شهرک استقالل، از شمال به بزرگ

بخش تقسیم می شود: تهرانسر شرقی، تهرانسر غربی، تهرانسر شمالی، تهرانسر مرکزی)بلوار اصلی و خیابان خسرو  4تهرانسر خود به 

 پرویز(
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 (21آدرس اداره آب و فاضالب تهرانسر )منطقه 

انسر در کالن شهر تهران هستید، در صورت بروز هرگونه مشکلی که مربوط به اداره آب و فاضالب است باید اگر ساکن منطقه تهر

 :به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

 کم غربی (جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک، انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر )ی ۷آدرس:کیلومتر 

 44۵۰۸۳۳۶-۹تلفن: 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی در منطقه ی تهرانسر

در این قسمت قصد داریم تا شما را با مراکز فروش لوله و لوازم ساختمانی در منطقه ی تهرانسر آشنا کنیم. چنانچه از این مراکز 

 .خرید کردید، نظر خود را در صفحه ی ما به اشتراک بگذارید

 فروشگاه لوازم بهداشتی برادران حاتم زاده 

 زاده حاتم –آدرس: تهرانسر، بلوار بهشتی، بین رجایی و دستغیب 

 44۵۸2۰4۵تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم بهداشتی

 فروشگاه گلچین 

 گلچین – 4۶و  44آدرس: تهرانسر، نیلوفر شرقی، نبش طهماسبی فرد، پالک 

 44۵11۰۸۰تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی

 فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی عماد 

 اسفندیاری –آدرس: تهرانسر، بلوار الله، جنب خیابان صالحی 

 44۵۸۹1۹۸تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی

 فروشگاه رایان 

 فربد –آدرس: تهرانسر، نیلوفر شرقی، مقابل پارک 

 44۵1۰۳41تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی لوله و اتصاالت

 فروشگاه صداقت 

 جباری –آدرس: تهرانسر، بلوار الله 

 44۵122۶۹تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم بهداشتی ساختمانی

 فروشگاه نگین  

 صارمی –آدرس: تهرانسر، ابتدای نیلوفر شرقی 



 44۵2۶۹۸۳تلفن: 

 و اتصاالت و لوازم بهداشتی ساختمانیزمینه فعالیت: لوله 

 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی تهرانسر با فنی کارا

در سطح شهر تهران، و با استفاده از استانداردها و  افراد فنی کار لوله بازکن با افتخار توانسته است با به کارگیری فنی کارا

 فنی کارا تکنولوژی روز دنیا، در حوزه ی افزایش اشتغال جوانان عزیز گامی موثر بردارد. شهروندان عزیز به کمک جستجو در سایت

دریافت کنند. اگر از خدمات  را در تمام نقاط شهر تهران لوله بازکنی تهرانسر می توانند بهترین خدمات دراسرع زمان به راحتی و

طی یک تماس تلفنی از شما جویای  فنی کارا افراد فنی کار لوله بازکنی که در این صفحه معرفی شده اند بهره بردید، تیم نظرسنجی

 رضایت خاطرتان از سرویس های ارائه شده خواهند شد و برحسب میزان رضایت شما برای افراد فنی کار در سایت امتیاز ثبت می

گردد. لذا با مقایسه ی این افراد از نظر نحوه ی ارائه ی خدمات می توانید مناسب ترین فرد را برای انجام خدمات لوله بازکنی خود 

 مناطقی از دیگر نمونه دو لینک اینجا در.کنید انتخاب  ، حمام و یا سرویس بهداشتیرفع گرفتگی انواع لوله های فاضالب اعم از

 :ه ی انجام سرویس های مدنظر شما هستند را مشاهده می کنیدآماد عزیزان این که

 تهران تخلیه چاه فرمانیه لوله بازکنی و 

 رانتهحفر چاه هفت تیر بیرون آوردن جسم از چاه و 
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 خدمات لوله بازکنی تهرانسر شامل چه سرویس هایی است؟

 عزیز به صورتجالب است که بدانید افراد فنی کار معرفی شده در این سایت سرویس های متنوعی را جهت رفاه حال هم شهریان 

ارائه می کنند. اگر یک خانم خانه دار هستید یا حتی یک مهندس عمران و قصد ساخت بنایی را دارید ممکن است به  ساعته 24

 :خدمات این عزیزان نیاز پیدا کنید. به همین جهت می خواهیم این سرویس ها را خدمتتان بیان کنیم

 یشرفتهفوری + با دستگاه های پ لوله بازکنی تهرانسر 

 به کمک تانکر ماشینی تخلیه چاه تهرانسر 

 انواع لوله های حمام و یا سرویس بهداشتیرفع گرفتگی انواع چاه فاضالب ، 

 سرویس از ناشی نامطبوع بوی کردن برطرف یا و  برطرف کردن بوی بد موجود در آپارتمان ناشی از رطوبت و یا نم 

 منازل در حمام یا و بهداشتی

 و نیروی متخصص و تبدیل چاه ریزشی به چاه نو ابزارآالت پیشرفته ه کمکحفر انواع چاه ب 

 تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله های آب 

 بیرون آوردن اجسام ارزشمند مانند طال یا اسناد و یا تلفن همراه از چاه فاضالب، لوله های سینک ظرفشویی و ... 

 تعویض انواع کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به فرنگی 

به شهروندان عزیز ارائه خواهندشد. الزم به ذکر است که عدم اقدام در برخی از این  شبانه روزی این سرویس ها فوری و به صورت

 .مشکالت مانند ریزش چاه ممکن است صدمات جبران ناپذیری به بدنه ی ساختمان و یا افراد ساکن در آن وارد کند


