
 لوله بازکنی هفت تیر تهران

تهران را معرفی و در ادامه آدرس اداره آب و فاضالب هفت تیر،  لوله بازکنی منطقه هفت تیر در ابتدا تعدادی از افراد فنی کار

 خدمتتان لیستی از مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی این محدوده و لیستی ازخدمات افراد فنی کار لوله بازکنی هفت تیر را

 کمترین زمان به خود را به راحتی و باصرف نزدیکترین فنی کار لوله بازکن ن صفحه می توانیدای کمک به. کنیم می تقدیم

 .بیابید

 :آنچه در صفحه ی لوله بازکنی هفت تیر مشاهده می کنید

 معرفی منطقه هفت تیر 

  (7آدرس اداره آب و فاضالب هفت تیر تهران ) منطقه 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی هفت تیر تهران 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی هفت تیر تهران با فنی کارا 

 فهرستی از خدمات لوله بازکنی در محدوده ی هفت تیر 

 حمام عمومی در هفت تیر 

 دانلود فایل pdf  لوله بازکنی هفت تیر 

 دانلود فیلم های آموزشی لوله بازکنی هفت تیر 

 معرفی منطقه هفت تیر تهران

شهریور)سال روز آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی( خوانده می شد.  25میدان  میدان هفت تیر قبل از انقالب اسالمی ایران،

 م ترین میادین شهر تهران میدان هفت تیر است که در محدوده یکالنشهر تهران است. یکی از مه 7منطقه هفت تیر جزء منطقه 

واقع است.این میدان از شمال با خیابان شهید مفتح، بهار شیراز و بزرگراه شهید مدرس و از جنوب با خیابان کریم خان  مرکز تهران

منطقه  این محدوده هستند. اتصال این زند همسایه است. خیابان های اصلی بهار و کریم خان زند و شهید مفتح از همسایگان اصلی

 .به اتوبان مدرس اقدام موثر و مثبتی در جهت رفع ترافیک شهر تهران بود
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 (7آدرس اداره آب و فاضالب هفت تیر تهران )منطقه 

 :ب داشتید، به آدرس زیر باید مراجعه کنیداگر از ساکنین محدوه هفت تیر هستید، چنانچه نیاز به مراجعه به اداره آب و فاضال

 تهران : خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی ) آبان( شمالی 7آدرس ادراه آب و فاضالب منطقه 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی هفت تیر تهران

تهران به شهروندان عزیز خدمت رسانی می  هفت تیر در این بخش قصد داریم تا مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی که در

 .کنند را به شما معرفی کنیم. پس از خرید از این مراکز لطفا نظر خود را در صفحه ی ما به اشتراک بگذارید

 فروشگاه تاسیسات آرمناک 

 دیچی مکر –آدرس: میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی 

 86072179تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی ساختمانی

 فروشگاه لوله و اتصاالت آذین 

 2آدرس: هفت تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان مالیری پور غربی، خیابان زیرک زاده، پالک 

 09122105058تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی لوله و اتصاالت

 

 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی هفت تیر تهران با فنی کارا

 یکی از سایت هایی است که در تالش است تا به کمک تلفیق تکنولوژی های مجازی با بهره گیری از افراد مجرب فنی کارا سایت

گامی هرچند کوچک در راستای کارآفرینی بردارد. لذا سعی بر آن است تا بهترین خدمات لوله بازکنی به  فنی کار لوله بازکنی
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در اسرع وقت و در هر محدوده از تهران به شهروندان عزیز ارائه گردد. چنانچه از سرویس های افراد فنی کار  شبانه روزی صورت

 نظرات که  ،خواهشمندیمتخلیه چاه هفت تیر یا لوله بازکنی هفت تیر ه نمودید، به عنوان مثالمعرفی شده در این صفحه استفاد

که با شما تماس خواهند گرفت در میان بگذارید و ما را در بهبود ارائه ی خدماتمان یاری کنید.  فنی کارا نظرسنجی تیم با را خود

 .در این صفحه خدمات فنی را توسط مناسب ترین فرد ممکن دریافت کنندکاربران عزیز می توانند با مقایسه ی افراد معرفی شده 

می توانید نزدیکترین فنی کار لوله  فنی کارا تنها به منطقه هفت تیر محدود نیست . با مراجعه به سایت سرویس های لوله بازکنی

، لینک دو نمونه از مناطق دیگر تهران را بازکنی در منطقه ی سکونت خود را جستجو کنید. در اینجا برای دسترسی سریع کاربران

 :برایتان آورده ایم

 تهران تخلیه چاه جردن خدمات لوله بازکنی و 

 تهران سرویس بهداشتی فرمانیه رفع گرفتگی فاضالب و 

 

 فهرستی از خدمات لوله بازکنی در محدوده ی هفت تیر

مات متنوعی به کمک بسیاری از افراد از سرویس هایی که افراد فنی کار لوله بازکنی ارائه می کنند، بی خبر هستند. این افراد خد

رفع گرفتگی انواع لوله های  در زمینه لوله بازکنی انجام می دهند. به جز باز کردن و ساعته 24 ابزارآالت پیشرفته به صورت

لوله بازکنی  ، لوله های سینک ظرفشویی و یا لوله های سرویس بهداشتی و حمام به صورت شبانه روزی، افراد فنی کارفاضالب

 :ارائه می نمایند فوری های زیر را نیز به صورت سرویس هفت تیر

 خدمات فنی تعویض کاسه توالت، تبدیل توالت فرنگی به ایرانی و برعکس 

 رفع گرفتگی انواع کف شورها، روشویی ها و کف آشپزخانه + توسط بهترین نیروی متخصص 

 دستگاه های پیشرفته حفرچاه جدید و تخلیه چاه فاضالب با 

 ان ناشی از حمام یا سرویس بهداشتی و یا حتی بوی ناشی از وجود نم یا رطوبت در آپارتمانرفع بوی بد ساختم 

 بیرون آوردن اجسام ارزشمند مانند گوشی همراه، طال یا مدارک از چاه فاضالب، سینک ظرفشویی یا چاه توالت 

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

 ی ترکیدگی انواع لوله های حمام، توالت یا لوله های کف آشپزخانهبررس 
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 عایق کاری و برطرف کردن رطوبت منازل + فوری 

 برطرف کردن انسداد مجرای لباسشویی و رفع انسداد آبگرمکن 

 حمام عمومی در هفت تیر

رادی که حمام منزلشان درگیر تعمیرات اگرچه با پیشرفت زندگی شهری در هر خانه ای حداقل یک حمام وجود دارد. اما برای اف

اساسی و چند روزه است و یا حتی مسافرانی که از شهرهای دیگر به سفر آمده اند و تمایل دارند از حمام عمومی استفاده کنند، یکی 

 :از حمام های عمومی شهر تهران که در منطقه هفت تیر است را به شما معرفی می کنیم

 حمام عمومی خزایی 

 74تیر، کوچه شریعتی، پالک  7ران، میدان آدرس: ته

 02188824838تلفن:

 


