
 :فهرست مطالب لوله بازکنی منطقه بیشه حبیب اصفهان به صورت زیر می باشد

[fanikar-list service="لوله بازکنی" city="اصفهان" title="لیست لوله بازکنی های اصفهان"] 

 معرفی منطقه بیشه حبیب اصفهان 

  تنوع خدماتی لوله بازکنی خیابان بیشه حبیب اصفهان 

  زکن سیار سایت خدماتی فنی کارالوله با 

 فایل هایی به صورت فیلم + پی دی اف در زمینه لوله بازکنی 

 اداره آب و فاضالب شهری اصفهان 

 معرفی منطقه بیشه حبیب اصفهان

ساله دارد. در گذشته فردی به نام حبیب محله ای را از شهرداری اجاره می کند که این محله  05قدمتی  بیشه حبیب اصفهان

پر از بیشه بوده است و در آن قهوه خانه ای احداث می کند. )قدیمی ها به مکانی که کنار رودخانه بوده و به خاطر وجود آب 

معروفیت قهوه خانه حبیب آقا این بوده است که در اطراف پل مارنان قهوه خانه دبگری  سرسبز بوده را بیشه می گفتند( دلیل

وجود نداشته است. حدودا از خیابان مطهری اصفهان، از پل فلزی تا کنار رودخانه زاینده رود به محله بیشه حبیب معروف است. 

کوچه ایی را به این نام اختصاص داده اند(. طبق گفته  )اما در تقسیمات شهرداری محله ای به نام بیشه حبیب وجود ندارد فقط

 .منزل مسکونی دارد 05متر مربع و  05005، متراژ بیشه حبیب اصفهان 1شهرداری منطقه 

ن یکی از مناطق و محله های قدیمی شهر اصفهان می باشد که در گذشته بر اساس نوشته هایی که خیابان هزار جریب اصفها

بسیار زیبا و اصیل بوده است از طراحی خاص و منحصر به فردی برخوردار بوده است. اما هم اکنون هزار  در آن زمان وجود دارد

جریب اصفهان به یکی از خیابان های بزرگ این شهر تبدیل شده است که احتیاج به لوله بازکن در این محدوده نیز امری طبیعی 

 .ی راحت شما در این صفحه قرار گرفته استبرای دسترس لوله بازکنی خیابان هزار جریب اصفهان است. لینک

 تنوع خدماتی لوله بازکنی خیابان بیشه حبیب اصفهان 

 خدمات لوله بازکنی شبانه روزی + حضور فوری در محل  

 رفع گرفتگی چاه حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه  

 رفع گرفتگی لوله  

 تشخیص نم و نشت یابی به وسیله دستگاه  

 تشخیص ترکیدگی لوله  

 از بین بردن بوی بد فاضالب  

 تعمیر و نصب شیرآالت ساختمانی  

 رفع نم و رطوبت با عایق کاری  

 رفع انسداد توالت فرنگی  
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 نصب توالت فرنگی  

 تعویض توالت ایرانی با فرنگی 

 رسوب زدایی لوله و راه فاضالب توالت  

 رفع گرفتگی سینک ظرفشویی  

 باز کردن لوله با فنر صد در صد تضمینی  

 دا کردن اشیا قیمتی به وسیله دستگاهپی  

 لوله بازکن سیار سایت خدماتی فنی کارا 

با  سایت فنی کارا .در قسمت مجله شما می توانید هر نوع خدماتی که بخواهید را دیده و مطالعه کنید سایت فنی کارا با ورود به

در نظر داشتن اینکه کاربران نیازمند این هستند تا در صورت بروز مشکالت ناگهانی در منزل یا در محل کار تعمیرکار سیار بتواند 

 .حضور فوری در محل داشته باشند و خدمات خود را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند، به روی کار آمده است

 نظر سنجی نتایج رضایت مشتریان مشتری می کند به همین منظور در قسمتتالش زیادی در جلب رضایت  سایت فنی کارا

را منتشر کرده است تا دیگر مشتریان بدانند هر لوله بازکنی که آگهی خود را در سایت منتشر کرده است از چه امتیازی برخوردار 

 .خود را انتخاب کنند لوله بازکن سیار است. و با اطمینان بیشتری

اهر اصفهانی یکی از خیابان های قدیمی این شهر می باشدکه بافت قدیمی دارد و طبیعتا بیشتر منازل این منطقه خیابان میرزا ط

می توانید شماره و  لوله بازکنی خیابان میرزا طاهر اصفهان نیز از یک لوله کشی قدیمی برخوردار هستند. با کلیک کردن بر روی

 .دمشخصات لوله بازکن را دریافت کنی

 فایل هایی به صورت فیلم + پی دی اف در زمینه لوله بازکنی

در این قسمت شما میتوانید فیلم های آموزشی تحت عنوان لوله بازکنی را ببینید و از آنها استفاده کنید. دقت داشته باشید که 

. در صورت بروز مشکل جدی تری اگر توانایی برطرف کردن آن یا تماشای این فیلم ها فقط می تواند مشکالت جزئی را حل کند

 .مهارت کافی برای انجام آن را ندارید بهتر است به سابت فنی کارا مراجعه کنید و از تعمیرکار سیار کمک بخواهید

 لوله بازکنی سینک ظرفشویی

 ه می شودآن توضیحاتی داد نصب لوله های سینک ظرفشویی و عایق کاری در این فیلم به.

 لوله بازکنی توالت فرنگی

دقت الزم را داشته باشید چون ممکن است در هنگام استفاده از ابزار اگر نکات آن  گرفتگی توالت فرنگی در هنگام برطرف کردن

 .رعایت نشود احتمال دارد به جداره های آن آسیب وارد شود
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 اداره آب و فاضالب شهری اصفهان

که وظیفه پیگیری و حل تمامی مشکالت مربوط به لوله کشی شهری را به عهده دارد و شما می  اداره آب و فاضالب شهری

ت بروز مشکالتی که احتمال می دهید مربوط به اداره آب و فاضالب شهری است، آدرس زیر را به خاطر بسپارید تا توانید در صور

 .برای مراجعه به این مکان مانعی وجود نداشته باشد

 .به شرح زیر می باشد آدرس اداره آب و فاضالب شهری اصفهان

  شیخ کلینی خیابان -آدرس اداره آب و فاضالب شهری اصفهان : اصفهان 

 36684152  -  36680030  -   3686983 - 4 :تلفن

 


