
 لوله بازکنی رسالت تهران

لوله  تهران را به صورت شبانه روزی بیابید. در ابتدا لیست افراد فنی کار لوله بازکنی رسالت در این صفحه می توانید نزدیکترین

را مالحظه می کنید.در ادامه اطالعاتی در مورد محدوده ی رسالت و اداره ی آب و فاضالب آن، مراکز فروش لوله و  بازکنی رسالت

 .لوازم بهداشتی رسالت و خدمات لوله بازکنی رسالت تهران خدمتتان ارائه می گردد

 :آنچه در صفحه لوله بازکنی رسالت مشاهده خواهید کرد

 معرفی منطقه ی رسالت تهران 

 آدرس اداره آب و فاضالب منطقه رسالت تهران 

 یافتن نزدیکترین تخلیه چاه و لوله بازکنی رسالت با فنی کارا 

 رسالت تهران خدمات لوله بازکنی درمحدوده ی 

 معرفی مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی و ساختمانی رسالت تهران 

o مراکز فروش لوله و لوازم ساختمانی رسالت 

o مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی رسالت 

 دانلود فایل pdf لوله بازکنی در رسالت تهران 

 دانلود ویدئوهای آموزشی لوله بازکنی رسالت 

 لت تهرانمعرفی منطقه ی رسا

است که در قدیم به آن بزرگراه داریوش می گفته اند. این  بزرگراه رسالت غربی در قسمت شرق تهران -اصلی ترین بزرگراه شرقی 

کیلومتر  12بزرگراه در غرب از تونل رسالت آغاز و در شرق به جاده آب علی در تهران پارس خاتمه می یابد. طول بزرگراه رسالت 

های مدرس، حقانی، شهید صیاد شیرازی، امام علی)ع(، خیابان شریعتی و شهید باقری تقاطع دارد. در مسیر خود  است و با بزرگراه

 .از مناطق نارمک، مجیدیه، عباس آباد و تهران پارس عبور می کند
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 آدرس اداره آب و فاضالب منطقه رسالت تهران

 :ایم آورده برایتان را( 8 منطقه) تهران تماس اداره آب و فاضالب منطقه رسالتجهت دسترسی سریع کاربران عزیز آدرس و تلفن 

 آدرس: بزرگراه رسالت، بعد از بزرگراه شهید عراقی، کوچه شهید حاجی پور

 22۵۳۶۳11تلفن: 

 یافتن نزدیکترین تخلیه چاه و لوله بازکنی رسالت با فنی کارا

مفتخر است تا در حوزه ی رونق اشتغال و با توجه به پیشرفت تکنولوژی های مجازی گامی موثر بردارد. با جستجو  فنی کارا سایت

را جهت انجام سرویس های خود به صورت شبانه  بهترین فنی کار در سایت فنی کارا می توانید متخصصین لوله بازکنی را مقایسه و

 گرفتگی انواع لوله ها و روشویی ها رفع ،تخلیه چاه فاضالب مانند روزی برگزینید. پس از انجام هرگونه سرویس لوله بازکنی

.در واقع شما و... گروه نظرسنجی فنی کارا با شما تماس گرفته و رضایت خاطر شما از نحوه ی دریافت سرویس را جویا خواهند شد

به افراد فنی کار امتیاز خواهید داد و دیگران با مقایسه ی میزان رضایت و  به میزان رضایت خود از خدماتی که دریافت کرده اید،

 مناسب ترین فرد را برای دریافت سرویس های لوله بازکنی انتخاب خواهند کرد. خدمات نحوه ی انجام سرویس های افراد فنی کار،

در تمام نقاط شهر تهران قابل دسترسی هستند. لینک دو منطقه دیگر از شهر تهران که افراد فنی کار لوله  نی رسالتلوله بازک

 :بازکن آماده ی انجام سرویس های مدنظر شما هستند را در زیر مالحظه می کنید

 تهران لوله بازکنی تهرانسر تخلیه چاه و 

 تهران لوله بازکنی فرمانیه بیرون آوردن جسم از چاه و 

 خدمات لوله بازکنی در محدوده ی رسالت تهران

و پیشرفته و نیروی متخصص  ابزارآالت مجهز افراد فنی کار لوله بازکن طیف وسیعی از خدمات را در حوزه ی لوله بازکنی با بهره از

به شهروندان ارائه می کنند. چنانچه به مشکلی مشابه موارد زیر و یا حتی مرتبط با آن ها برخوردید باید با  شبانه روزی به صورت

 :تماس بگیرید. خالصه ای از خدمات این عزیزان به شرح زیر است لوله بازکنی افراد فنی کار

 رع وقتلوله بازکنی رسالت تهران در اس 

 تخلیه چاه رسالت تهران + حفر چاه نو 

 برطرف کردن گرفتگی انواع لوله های فاضالب، کف شور ها، روشویی ها و یا لوله های حمام و سرویس بهداشتی 

 تخلیه چاه فاضالب به کمک تانکر مکنده و یا پمپ های لجن کش و کف کش 

 تگی درون لوله ها با نیروی کارشناسلوله بازکنی به کمک محلول های شیمیایی جهت رفع رسوب گرف 

 فوری رفع گرفتگی سیفون انواع توالت به صورت 

 خدمات فنی تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به فرنگی 

https://fanikara.com/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://fanikara.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 حفرچاه نو با تایید کارشناس ماهر و بدون آسیب به ساختمان و الیروبی چاه 

 ای فاضالب، سینک ظرفشویی و یا چاه های عمیقبیرون آوردن انواع زیور آالت و وسایل گران بها از لوله ه 

 تشخیص نشتی و یا ترکیدگی انواع لوله ها و تعویض لوله ها با مجرب ترین فنی کار 

 زدودن هر گونه بوی نامطبوع ناشی از نم یا رطوبت و یا ناشی از سرویس های بهداشتی و حمام 

 

 معرفی مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی و ساختمانی رسالت تهران

یم تا چنانچه نیاز به خرید وسایل برای در اینجا قصد داریم تا فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی رسالت تهران را به شما معرفی کن

 :تعمیرات جزئی داشتید در اسرع وقت نزدیکترین فروشگاه به خودتان را پیدا کنید

 : مراکز فروش لوله و لوازم ساختمانی رسالت

 فروشگاه بورس لوله و شیر آالت حاجیان 

 حاجیان –آدرس: میدان رسالت، خیابان مدنی، بعد از مترو فدک 

 77817448تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمان

 فروشگاه شعله 

 وارتومیان –آدرس: بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا جنوبی 

 22۵219۳۶تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمانی
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 فروشگاه حمید 

 عسگری –آدرس: رسالت، چهارراه دردشت، خیابان حیدرخانی 

 774۵8۳04تلفن: 

 ت: لوازم بهداشتی ساختمانیزمینه فعالی

 :مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی رسالت

 فروشگاه البرز پلیمر 

 خاری ساری –متری اول  ۳0آدرس: بزرگراه رسالت، هنگام، 

 77241۵8۳تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه سوپر پایپ 

 بوریانص –آدرس: بزرگراه رسالت، مجیدیه جنوبی، روبروی بانک رفاه 

 22۵219۳۶تلفن: 

 زمینه فعالیت:فروش انواع لوله و اتصاالت

 فروشگاه امین 

 امین -آدرس: بزرگراه رسالت، مجیدیه شمالی، اواسط تپه شمس آباد، مقابل تعمیرگاه بنز

 2294244۶تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت

 فروشگاه چهل سی 

 پاسیس –آدرس: بزرگراه رسالت، هنگام، سی متری اول 

 77227728تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش لوله و اتصاالت

 وشگاه امان الهیرف 

 الهی امان –آدرس: رسالت، خیابان بنی هاشم 

 22۳۳772۳تلفن: 

 زمینه فعالیت: فروش انواع لوله و اتصاالت بهداشتی
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