
 لوله بازکنی جردن تهران

مشاهده  ،تهران را به صورت فوری و شبانه روزی ارائه می دهند خدمات لوله بازکنی در جردن در این صفحه ابتدا لیست افرادی که

می کنید. سپس اطالعاتی جامع در مورد منطقه جردن تهران و اداره آب و فاضالب آن، لیست مراکز فروش وسایل لوله و اتصاالت 

 .بهداشتی منطقه جردن جهت دسترسی سریع و راحت کاربران عزیز ارائه می گردد

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی جردن تهران مشاهده خواهید کرد

 آشنایی با منطقه جردن در شهر تهران 

 آدرس اداره آب و فاضالب منطقه جردن تهران 

 ز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی و ساختمانی در جردن تهرانلیست مراک 

 یافتن بهترین و نزدیک ترین لوله بازکنی در منطقه جردن تهران 

 لیست خدمات لوله بازکنی جردن 

 نزدیکترین توالت عمومی در منطقه جردن تهران 

 دانلود فایل pdf لوله بازکنی جردن تهران 

 ویدئوهای مربوط به لوله بازکنی 

 یی با منطقه جردن در شهر تهرانآشنا

در حقیقت نام شناخته شده ی یکی از خیابان های معروف شمال شهر تهران است . نام دیگر آن بلوار نلسون ماندال از نام  جردن

ابان آفریقا های قدیم خیابان ) آفریقا، خیابان جردن( است. پس از انقالب اسالمی ایران نام این خیابان به آفریقا تغییر داده شد. خی

از پایانه بیهقی و میدان آرژانتین آغاز و به سمت شمال تهران ادامه می یابد و پس از پیچش به سوی شرق و عبور از بلوار میرداماد و 

 .گذر از بزرگراه شهید مدرس، در کوچه مریم شرقی خاتمه می یابد
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 آدرس اداره آب و فاضالب منطقه جردن تهران

شهر تهران است که آدرس و شماره تماس آن جهت دسترسی سریع  3اداره آب و فاضالب منطقه  تحت پوشش منطقه جردن

 :کاربران سایت به شرح زیر است

 آدرس: خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک الله

 66901948تلفن تماس: 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی و ساختمانی در جردن تهران

ت قصد داریم تا شما را به جهت جستجوی آسان با مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی در منطقه جردن تهران آشنا در این قسم

 :کنیم

 فروشگاه گلچین 

 هادی –آدرس: جردن 

 88657790تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم بهداشتی ساختمان

 فروشگاه پارس اتیلن 

 14، طبقه پنجم ، واحد  7ش.  -جردن ، کوچه شاهرخ  آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا ، جنب سوپر

 22058524تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت لوازم ساختمان

 فروشگاه درنیکا 

 ، ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، خیابان سامان3آدرس: منطقه 

 88619145تلفن: آقای شوقی

 یزمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و کاشی سرامیک لوازم ساختمان

 گالری شایان 

 ، ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان3آدرس: منطقه 

 88052907تلفن: : آقای شوقی

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه گالری علیرضا فارسی جانی 

 ، ونک، مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی،3آدرس: منطقه 

 88054244تلفن: آقای فارسی جانی 

 فعالیت: لوله و اتصاالت و فروش شیر آالت و لوازم بهداشتیزمینه 

 فروشگاه ایلخانی 

 ، ونک، مالصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار غربی، پاساژ شیراز ونک،3آدرس: منطقه 



 88050792تلفن: آقای ایلخانی 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم ساختمانی و بهداشتی

 .از شما تقاضا داریم در صورت خرید از مراکز فوق نظرخود را در قسمت دیدگاه ها و نظرات صفحه ی ما ثبت نمایید

 

 یافتن بهترین و نزدیک ترین لوله بازکنی در منطقه جردن تهران

و با بهره از تکنسین های مجرب در  پیشرفته ترین ابزار تغال و با استفاده از بهترین وبا افتخار در راستای بهبود اش فنی کارا سایت

را به شهروندان عزیز ارائه می کند. پس از  تخلیه چاه جردن لوله بازکنی و مناطق مختلف شهر، خدمات فنی از جمله خدمات

، جهت ارزیابی رضایت شما از خدمات ارائه شده طی یک تماس  رفع گرفتگی چاه یا لوله بازکنی انجام سرویس مدنظر شما مثل

تلفنی از شما نظرسنجی خواهدشد و به میزان رضایت شما از سرویس های انجام شده برای فنی کار مربوطه در سایت امتیاز ثبت 

ی و تعمیرات لوله ها را به افراد خواهدشد. لذا با امقایسه میزان رضایت مشتریان می توانید امور لوله بازکنی خود مانند چاه بازکن

مناسب  معرفی شده در این مطلب بسپارید. چنانچه در سایر مناطق نیز نیاز به این افراد داشتید می توانید به سایت ما مراجعه کنید و

انترین لوله بازکنی مدنظر خود را پیداکنید. در زیر دو مورد از مناطقی که توسط صفحه ما می توانید نزدیکترین و ارز ترین فنی کار

را بیابید، مالحظه می کنید. با کلیک روی نام آنها میتوانید به صفحه ی آنها مراجعه و از خدمات افراد فنی کار لوله بازکن بهره مند 

 :شوید

 در هفت تیر لوله بازکنی خدمات و سرویس های 

 لوله بازکنی در سعادت آباد  تخلیه چاه و 

 لیست خدمات لوله بازکنی جردن

ارائه می دهند آشنایی ندارند. این افراد بسیاری از خدمات لوله بازکنی مانند  لوله بازکن اغلب افراد با خدماتی که افراد فنی کار

نشت یابی نشتی لوله آب و فاضالب  ,آنو نم و ترمیم  تشخیص علت رطوبت ,با دستگاه ترکیدگی لوله آب تشخیص محل نشت و

و دفع بوی بد حمام وفاضالب و سرویس بهداشتی و ... را ارائه می  برطرف کردن بوی بد توالت از بین بردن و ,و سیفون توالت
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 صورتکنند. افراد فنی کار معرفی شده در این سایت در تالش اند تا در اسرع وقت و با بهترین کیفیت ممکن این خدمات را به 

به شما ارائه کنند. در اینجا برخی از سایر خدمات این عزیزان را آورده ایم تا چنانچه به مشکل مشابهی برخورده اید  شبانه روزی

 :بدانید که باید با فنی کارهای لوله بازکنی تماس بگیرید. خدمات فنی کارهای لوله بازکن به شرح زیر است

 شبانه روزیفوری  لوله بازکنی جردن انجام خدمات + 

 و حفر چاه نو تخلیه چاه جردن تهران 

 اینچ( توسط ابزار  30تا  1گرفتگی انواع توالت و لوله های چدنی، آهنی، پلیکا از یک اینچ تا سی اینچ ) برطرف کردن

   حرفه ای با سرویس کار مجرب و بدون خرابی در اسرع وقت

 نیروی  بوطه جهت اصالح مشکالت ناشی از بوی بد با بهره ازتشخیص دقیق محل بوی بد در منازل و انجام تعمیرات مر

 مجرب

 الیروبی شبکه فاضالب و چاه، بررسی دلیل و عالئم پر شدن چاه 

 رسوب زدایی چاه فاضالب و لوله توالت توسط لوله بازکن مجرب 

 یمیاییبه کارگیری بهترین روش رفع گرفتگی لوله فاضالب و رفع گرفتگی لوله ها به کمک حاللی های ش 

 بیرون آوردن اشیاء گران قیمت مانند طال و گوشی همراه از چاه بدون آسیب به شیء با ابزار پیشرفته 

 تعمیرات و رفع گرفتگی لوله های سینک ظرفشویی 

 انجام خدمات دوره ای به شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی 
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 نزدیکترین توالت عمومی در منطقه جردن تهران

ی افرادی که در سطح شهر فعالیت می ساخت توالت های عمومی در سطح شهر از جمله امکانات شهری است که برای دسترس

 !کنند باید روز به روز توسعه یابد. چنانچه در منطقه جردن هستید نزدیکترین توالت عمومی به شما در پارک الله جردن است


