
 لوله بازکنی ولیعصر تهران

 تهران یاری کنیم. در ابتدا لیست جامعی از افراد لوله بازکنی ولیعصر در این صفحه قصد داریم تا شما را در یافتن نزدیکترین

تهران، معرفی  خدمات لوله بازکنی ولیعصر تهران مالحظه خواهید کرد. سپس اطالعاتی در مورد ولیعصر فنی کار لوله بازکن

 .مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی ولیعصر و... تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد

 :آنچه در صفحه ی لوله بازکنی ولیعصر خواهید دید

 معرفی منطقه ی ولیعصر تهران 

 (18اداره ی آب و فاضالب محدوده ی ولیعصر تهران)منطقه  آدرس 

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی در ولیعصر تهران 

 یافتن نزدیکترین و ارزانترین فنی کار لوله بازکنی ولیعصر با فنی کارا 

 خدمات لوله بازکنی ولیعصر تهران شامل چه سرویس هایی است؟ 

 ولیعصر تهران آدرس حمام عمومی در محدوه ی 

 دانلود فایل pdf اطالعات لوله بازکنی ولیعصر تهران 

 دانلود ویدئوهای آموزشی با محتوای لوله بازکنی 

 معرفی منطقه ی ولیعصر تهران

کالن شهر تهران است که در همسایگی مناطق  18منطقه ی  یکی از مناطق پرجمعیت و قسمت بزرگی از ولیعصر تهران شهرک

آباد و فالح واقع است. البته این را هم بدانید که این محدوده دارای فضاهای سرسبز بسیاری است که از جمله ی  نعمت آباد و یافت

بخش است: کوی زاهدان و ولیعصر. خیابان های  2آن ها می توان به بوستان قائم و بوستان گلستان اشاره کرد. شهرک ولیعصر دارای 

عتی، خیابان شهید میرزایی، شهید مسلمی، شهید ولی محمدی، خیابان یاسر، خیابان شهید شهید برادران بهرامی، شهید رجایی، شری

 .دانش آموز جزء خیابان های اصلی شهرک ولیعصر هستند
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 (18آدرس اداره ی آب و فاضالب محدوده ی ولیعصر تهران)منطقه 

اگر ساکن منطقه ی ولیعصر تهران هستید، در صورت بروز هر گونه مشکلی که مربوط به اداره آب و فاضالب باشد، باید به آدرس 

 :زیر مراجعه کنید

 ن زرتشت شرقی، سازمان آب و فاضالب ولیعصرآدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابا

 لیست مراکز فروش لوله و اتصاالت بهداشتی در ولیعصر تهران

در این قسمت می خواهیم فروشگاه های لوله و لوازم بهداشتی در منطقه ولیعصر را خدمتتان معرفی کنیم. چنانچه از این مراکز 

 .ما به اشتراک بگذاریدخرید نموده اید، می توانید نظرات خود را در صفحه 

 فروشگاه علیزاده 

 علیزاده –آدرس: جاده ساوه، شهرک ولیعصر، م رجائی )زاهدی(، سجادی جنوبی 

 66240678تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی رنگ و ابزار

 فروشگاه فانی 

 فانی –آدرس: ولیعصر، ضلع شرقی میدان منیریه 

 66481280تلفن: 

 تمانی کاشی و سرامیکزمینه فعالیت: لوازم ساخ

 فروشگاه شفق 

 شفق –آدرس: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، باالتراز نیایش، گلستان سوم 

 22353551تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی لوله و اتصاالت و نصب شیر آالت

 فروشگاه رضا 

 دربانیان –آدرس: سعادت آباد، خیابان سرو غربی خیابان بخشایش 

 22352633تلفن : 

 زمینه فعالیت: لوازم بهداشتی کاشی و سرامیک

 فروشگاه سجاد 

 سجادی -آدرس: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی 

 22068908تلفن: 

 زمینه فعالیت: کاشی سرامیک لوازم بهداشتی

  رنجبر –فروشگاه نوین 

 رنجبر –آدرس: سعادت آباد، سرو شرقی، روبروی خیابان مجد 

 22080579تلفن: 

 مینه فعالیت: لوازم بهداشتی لوله و اتصاالتز



 

 یافتن نزدیکترین و ارزانترین فنی کار لوله بازکنی ولیعصر با فنی کارا

مفتخریم که توانسته ایم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و به بهره از جوانان پویای کشور عزیزمان ایران، گامی هرچند کوچک در 

زکنی در محدوده فنی کار لوله با بستر مناسبی را برای جستجوی سریع و انتخاب سایت فنی کارا .راستای رونق اشتغال برداریم

معرفی شده در ابتدای  فنی کار لوله بازکن برای انجام خدمات هم میهنان عزیز فراهم کرده است. در صورتیکه از افراد ی ولیعصر

بیرون آوردن جسم از  ،تخلیه چاه و حفر چاه ،های فاضالب رفع گرفتگی انواع لوله صفحه استفاده و سرویس هایی مانند

ت کرده اید، طی یک تماس تلفنی از میزان رضایت شما از سرویس انجام شده نظرسنجی خواهدشد و مطابق میزان دریاف را  و ... چاه

رضایت شما برای افراد لوله بازکن امتیاز درنظرگرفته خواهد شد. درنتیجه با مقایسه ی میزان رضایت شهروندان عزیز از خدمات لوله 

رد لوله بازکن را برای دریافت خدمات خود انتخاب کنید. اگر ساکن مناطق دیگری از بازکنی انجام شده می توانید مناسب ترین ف

در اسرع  و شبانه روزی را به صورت سرویس های لوله بازکنی تهران هستید، با جستجوی منطقه ی سکونت خود می توانید

 :عزیز در این قسمت قرار داده ایم دریافت کنید. لینک دو منطقه ی دیگر از تهران را برای سهولت دسترسی کاربران وقت

 تهران لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه شبانه روزی و 

 تهران لوله بازکنی جردن رفع گرفتگی سینک ظرفشویی و 

 وله بازکنی ولیعصر تهران شامل چه سرویس هایی است؟خدمات ل

انجام می دهند، آشنا کنیم. برخی از خدمات این  فنی کار لوله بازکن در این بخش می خواهیم تا شما را با سرویس هایی که افراد

 :عزیزان به شرح زیر است

 شبانه روزی + با نیروی مجرب لوله بازکنی ولیعصر انجام خدمات 

  تهران با استفاده از تانکر ماشینی ولیعصرتخلیه چاه 

 و یا لوله های فاضالب با ابزارآالت مدرن بیرون آوردن هرگونه جسم ارزشمند مانند طال یا تلفن همراه از چاه 

 دقیق تشخیص خدمات :از بین بردن هرگونه بوی بد ناشی از سرویس بهداشتی و یا ناشی از وجود نم و رطوبت 

 الزم برای رفع مشکالت ناشی از بوی بد تعمیرات و بد بوی محل
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 انجام سرویس و تعمیر توالت فرنگی و ایرانی و خدمات مربوط به رفع گرفتگی لوله های توالت : تعمیر و سرویس توالت 

 تشخیص علت چکه سقف با استفاده از دستگاه های پیشرفته :رفع چکه سقف 

 تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به فرنگی 

 برطرف کردن انسداد لوله های فاضالب،لوله های حمام و سرویس بهداشتی و سایر لوله  : ع گرفتگی انواع لوله هارف

 …های داخل منازل، ادارات، مکان های صنعتی و

 خدمات مربوط به لوله های سینک ظرفشویی شامل تعویض و یا رفع انسداد لوله های سینک 

 

 آدرس حمام عمومی در محدوه ی ولیعصر تهران

 :اگر نیاز به استفاده از حمام عمومی در محدوه ی ولیعصر تهران داشتید، می توانید از یکی از حمام های زیر استفاده کنید

 حمام همایون 

 14عصر، پایین تر از میدان ولی عصر، کوچه فرهنگ حسینی، پالک  آدرس: تهران، خیابان ولی

 66404792تلفن: 

 حمام ولی عصر 

 21آدرس: هران، شهرک ولی عصر، خیابان سجادی جنوبی، خیابان صاحب الزمان، پالک 

 66222683تلفن: 

 حمام وزیری 

 36نژاد، پالک  آدرس: تهران، جاده ساوه، شهرک ولی عصر خیابان سپیده جنوبی، خیابان وفایی

 66236745تلفن: 
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