
 تهرانانیه ملوله بازکنی فر

تهران را مالحظه می کنید. در ادامه با ارائه اطالعاتی مفید درباره ی محدوده  لوله بازکنی فرمانیه در آغاز لیست افراد فنی کار

، معرفی مراکز فروش لوله و لوازم بهداشتی در فرمانیه لوله بازکنی فرمانیه فرمانیه تهران و اداره ی آب و فاضالب آن، خدمات

 .همراه شما خواهیم بود

 :آنچه در صفحه ی لوله بازکنی فرمانیه خواهید دید

 معرفی محدوده فرمانیه 

  (1آدرس اداره آب و فاضالب فرمانیه تهران ) منطقه 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی در فرمانیه تهران 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی فرمانیه تهران با فنی کارا 

 فهرستی از خدمات لوله بازکنی در محدوده ی فرمانیه 

 نحوه باز کردن لوله فاضالب ظرفشویی 

 دانلود فایل pdf  لوله بازکنی در فرمانیه 

 م های آموزشی لوله بازکنی فرمانیهدانلود فیل 

 معرفی محدوده فرمانیه

 به تهران فرمانیه محدوده. رود می شمار به شهر این مسکونی مناطق گرانترین از و تهران شرق شمال در  منطقه ای است فرمانیه

 با قسمتی در جنوب از و  دزاشیب به غرب از اقدسیه، و پاسداران خیابان به شرق از نیاوران، به شمال از فرمانیه خیابان مرکزیت

 .تهران و شهرستان شمیرانات قرار دارد شهرداری 1منطقه  جزء منطقه این. شود می ختم چیذر به قسمتی در و صدر بزرگراه

و  ثروتمند ای خانواده که فرمانفرمائیان ی خانواده به قدیم در محله این  خیابان اصلی محدوده ی فرمانیه است. خیابان لواسانی

 .پرنفوذ بوده اند تعلق داشته است
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 (1آدرس اداره آب و فاضالب فرمانیه تهران ) منطقه 

جهت دسترسی سریع و راحت شهروندان منطقه فرمانیه تهران آدرس و شماره تماس اداره آب و فاضالب فرمانیه را در زیر آورده 

 :راحتی بتوانید به اداره آب و فاضالب منطقه تان مراجعه کنیدایم تا در صورت بروز مشکل به 

 خیابان فناخسرو -تهران : میدان تجریش  1آدرس اداره آب و فاضالب منطقه 

 ۲۲۷۲۶۶1۲تلفن تماس : 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی در فرمانیه تهران

لوله و اتصاالت بهداشتی در منطقه فرمانیه برای کاربران عزیز، آدرس و تلفن  در اینجا جهت جستجوی راحت نزدیک ترین فروشگاه

 .تماس این فروشگاه ها را آورده ایم. چنانچه از این مراکز خرید کرده اید، می توانید نظرات خود را درصفحه ی ما ثبت نمایید

 فروشگاه ایده آل استاندارد 

 مستوفی –آدرس: پاسداران، نبش سه راه اقدسیه 

 ۲۲811800تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمانی و لوازم دستشوئی و چینی آالت بهداشتی

 فروشگاه کریمی 

 کریمی –آدرس: پاسداران، خیابان گلستان پنجم، میدان هروی 

 ۲۲949۶05تلفن: 

 زمینه فعالیت: کاشی و سرامیک لوازم بهداشتی ساختمانی

 اسیانفروشگاه لوازم بهداشتی و شوفاژ عب 

 عباسیان –آدرس: شمیران، چیذر، ابتدای شهید سلیمانی 

 ۲۲۲0۲8۶0تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی، شوفاژ شیر آالت کاشی سرامیک

 فروشگاه ابزار ساختمانی عباسیان 

 عباسیان  –آدرس: اقدسیه، ازگل، نرسیده به مسجد جامع، روبروی کوچه طلوعی 

 ۲۲445043تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و لوازم بهداشتی ابزار آالت و قفل، لوله و یراق، ابزار کولر

 فروشگاه عبادی 

 عبادی  –آدرس: پاسداران، نرسیده به سه راه اقدسیه 

 ۲۲۲84۷33تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی، کاشی سرامیک، لوله و اتصاالت

 فروشگاه پاسداران 

 نظر هادی –نب پمپ بنزین صاحبقرانیه آدرس: پاسداران شمالی، ج



 ۲۲8۲81۷0تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی کاشی و سرامیک، انواع لوله و ابزار آالت ساختمانی

 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی فرمانیه تهران با فنی کارا

مفتخر است تا در راستای بهبود اشتغال هم میهنان عزیز و با بهره گیری از تکنولوژی های به روز و در کنار  فنی کارا سایت

استانداردهای روز دنیا، به کمک افراد خبره در این حوزه، در مناطق مختلف شهر خدماتی را به شهروندان عزیز ارائه کند. چنانچه از 

لوله بازکنی یا تخلیه چاه و یا حتی خروج اشیاء  خدمات افراد فنی کار معرفی شده در این صفحه استفاده کردید، به عنوان مثال

، جهت اطمینان از رضایت شما از نحوه ی انجام کار و ارزیابی و رده بندی افراد معرفی شده در سایت، در فرمانیه گران بها از چاه

نظرسنجی خواهد شد. پس می توانیدبا مقایسه ی افراد معرفی شده، از مناسب ترین آن ها جهت رفع طی تماس تلفنی از شما 

برطرف کردن گرفتگی  ،رفع بوی بد سرویس بهداشتی یا حمام ،گرفتگی سیفون مشکالت خود در حوزه لوله بازکنی مانند

ار لوله بازکن فرمانیه خدمات خود را در اسرع وقت بهره ببرید. افراد فنی ک ظرفشویی گرفتگی لوله های سینک یا حتی چاه ها

به بهترین نحو ممکن به شما ارائه خواهند نمود. سرویس های فنی کارهای لوله بازکن به منطقه فرمانیه  شبانه روزی و به صورت

 زدیکترین لوله بازکنن محدود نیست. شما می توانید از طریق جستجو در سایت فنی کارا در هر منطقه ای از تهران به راحتی به

دسترسی یابید. به عنوان مثال در زیر دو صفحه را به شما معرفی کرده ایم که در این مناطق هم این عزیزان آماده ی ارائه سرویس 

 :های مدنظر شما هستند

 انلوله بازکنی جردن تهر خدمات تخلیه چاه و  

 ،لوله بازکنی جنت آباد تهران سرویس و خدمات حفرچاه  

 فهرستی از خدمات لوله بازکنی در محدوده ی فرمانیه

خدمات مختلفی ارائه می کنند. در ادامه قصد داریم تا شما را با این سرویس ها آشنا کنیم تا  لوله بازکن فرمانیه افراد فنی کار

 :چنانچه به مشکلی مشابه برخورد کرده اید، در جستجوی یک لوله بازکن مجرب باشید
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 و فنر مخصوص + فوری دستگاه های جدید لوله بازکنی در محدوه ی فرمانیه با 

 یض کاسه توالتدر فرمانیه و تعو تخلیه چاه 

 حفر چاه نو، حفاری چاه ارت و جای شمع ستون ساختمان 

 تبدیل چاه کهنه و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضالب + بدون هرگونه آسیب به مکان کار 

 کف حمام، لوله های کف آشپزخانه و لوله های سرویس بهداشتی ترکیدگی لوله تشخیص 

  با بهترین نیروی متخصصتشخیص نشتی لوله های آب و یا چکه ی آب + 

 و نم وجود در ساختمان برطرف کردن رطوبت 

 رفع گرفتگی انواع لوله های حمام و توالت های فرنگی و ایرانی 

 باز کردن لوله های سینک ظرفشویی و روشویی ها که در اثر انسداد موادغذایی و یا سایر اشیاء مسدود شده باشند. 

 اثر رطوبت و یا نم ایجاد شده باشند ساختمان که ممکن است در رفع بوی بد. 

 رفع بوی بد ناشی از سرویس بهداشتی و یا حمام 

  بیرون آوردن اشیای قیمتی مانند گوشی همراه یا طال و یا اسناد و مدارک از چاه توالت، سینک ظرفشویی و یا چاه

 فاضالب

و عدم اقدام در جهت رفع آنها مشکالت و خسارات در این جا الزم است یادآور شویم که بی توجهی به بسیاری از مشکالت فوق 

لوله  جبران ناپذیری به کل ساختمان و یا افراد آن وارد خواهد کرد. لذا باید در جهت رفع این مشکالت در اسرع وقت در پی یافتن

 .و متخصص باشید بازکنی مجرب
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 نحوه باز کردن لوله فاضالب ظرفشویی

 .گرفتگی لوله های آب و فاضالب ظرفشویی از آن جمله مشکالتی است که برای هر منزلی پیش می آید

ش، فضوالت و است که با ایجاد مک تلمبه دستی اولین و ساده ترین راه جهت رفع گرفتگی مجاری فاضالب ظرفشویی استفاده از

 .مواد زائد که درون لوله یا چاه گیر کرده است را با فشار به سمت بیرون می آورد و موجب رفع گرفتگی لوله می شود

زیر سینک  سیفون چنانچه با چندین بار تلمبه زدن مشکل گرفتگی سینک ظرفشویی شما برطرف نشد می توانید با باز کردن

 .مشکل را برطرف کنید گلویی لوله ها ر کرده درونظرفشویی و خالی کردن مواد زائد گی
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