
در صفحه لوله بازکنی خیابان هزار جریب اصفهان ابتدا به معرفی کامل منطقه هزار جریب اصفهان می پردازیم که محله هزارجریب 

مات لوله بازکنی در این صفحه چگونه است. در این صفحه از سایت فنی کارا که مخنص خدمات لوله بازکنی چه قدمتی دارد و خد

می باشد بسیاری از اطالعات مفید دیگر در اختیار شما قرار می گیرد که برای اطالع از تیترهایی که بعدا توضیح داده می شود می 

 :توانید به فهرست زیر مراجعه کنید

 معرفی منطقه هزار جریب اصفهان  

  انواع خدمات لوله بازکنی که افراد فنی کار انجام می دهند 

 وزه لوله باز کن سایت فنی کاراافراد مجرب در ح 

 اصفهان منطقه در شهری فاضالب و آب اداره نزدیکترین  آدرس  

 نمایش برخی از خدمات لوله بازکنی به صورت ویدئو  

 دریافت اطالعات خدمات لوله بازکنی هزار جریب اصفهان به صورت پی دی اف  

 معرفی منطقه هزار جریب اصفهان

باغ هزار جریب باغی بوده که محل آن در جنوب اصفهان و در دامنه کوه صفه و در انتهای خیابان چهار باغ قرار داشته است. شاه 

س در زمانی که چهار باغ پایین و باال را احداث کرده بود در انتهای چهارباغ باال و در سمت غرب هم باغ و قصر هزار جریب را عبا

 .ساخت. این باغ به دلیل ساختن آن توسط شاه عباس در گذشته به نام عباس آباد هم بوده است

 21ت که سطح این باغ ها یکی باالتر از دیگری قرار دارد. این باغ از امروزه نام باغ هزارجریب اصفهان به چهار باغ تغییر کرده اس

طبقه هم سطح ساخته شده بود. دوازده خیابان عرضی از آن به موازات باغ عبور می کنند و سه خیابان طولی هم دارد که از زیر 

 .سقف های آجری عبور کرده و از یک جهت دیگر به باغ های بعدی متصل می شده

آباد اصفهان نیز در مجموعه این باغ ها قرار داشته است. اما در حال حاضر از این باغ اثری وجود ندارد که در دوره قاجار کاخ فرح 

 .به همراه دیگر باغ های اصفهان )چهار باغ اصفهان( از بین رفته است

 

 انواع خدمات لوله بازکنی که افراد فنی کار انجام می دهند 

 شبانه روزی + حضوری در محل خدمات لوله بازکنی منطقه هزار جریب اصفهان 

 لوله های فاضالب حمام، سرویس بهداشتی، سینک ظرفشویی :رفع گرفتگی لوله 

 تشخیص نم به وسیله پیشرفته ترین دستگاهها :رتشخیص نم و رطوبت در ساختمان و دیوا 

 رفع نم و رطوبت دیوارها، سقف، کف ساختمان به وسیله عایق کاری :رفع نم و رطوبت 

 روش هایی کم هزینه برای تعویض، تعمیر، نصب توالت ایرانی با توالت فرنگی :تعویض توالت ایرانی و فرنگی 

 د شدن راه توالت فرنگی به وسیله دستگاههای مختلفرفع گرفتگی و مسدو :رفع انسداد توالت فرنگی 

 برطرف شدن گرفتکی انواع لوله ها با کمک دستگاه فنر لوله بازکن با انواع سر فنر های متفاوت :لوله بازکنی با فنر 



 از بین بردن بوی بد فاضالب در فضای منزل و سرویس بهداشتی :رفع بوی بد سرویس بهداشتی 

 لوله ترکیدگی دقیق محل تشخیص  به وسیله دستگاه :و نشت یابی تشخیص ترکیدگی لوله آب 

 پیدا کردن اشیا قیمتی مانند: گوشی، طال به وسیله دستگاه :درآوردن اشیا قیمتی 

 افراد مجرب در حوزه لوله باز کن سایت فنی کارا

سایت فنی کارا به عنوان یک سایت خدماتی هدفش این است که بتواند نزدیکترین تعمیرکار سیار را به شما معرفی کند. شما به 

تدا می توانید اطالعات جزئی از محل سکونت و شهر مورد نظر و همچنین نوع خدمات درخواستی را در اب  سایت فنی کارا ورود به

 .وارد نمائید تا بتوانید فنی کار مربوطه را انجام دهید

افراد دارای مهارت )در زمینه های مختلف( آگهی خود را در سایت فنی کارا قرار می دهند تا بتوانند خدمات خود را به مشتری 

ئه دهند. در مقابل چنانچه کاربری بخواهد از سایت فنی کارا تعمیرکار مخصوص خود را در خواست بدهد می تواند قبل از اینکه ارا

تعمیرکار سیار انتخاب کند با مراجعه به قسمت نظر سنجی متوجه شود که یک تعمیرکار از چه امتیازی برخوردار است و نظر دیگر 

 .چیست. که در ادامه برای انتخاب یک تعمیرکار مطمئن تر عمل کند کاربران در مورد این فنی کار

 در اصفهان چنانچه می خواهید بدانید که خدمات لوله بازی به چه صورت است؟

اگر می خواهید بدانید در کدام مناطق اصفهان خدمات لوله بازکنی انجام می شود؟ باید بگوئیم که سایت فنی کارا با سعی و تالش 

شهرک ) ، همچنین تمامی شهرک صنعتی ها مثال(خدمات لوله بازکنی در مرکز اصفهان) انسته در تمامی شهر اصفهانفراوان تو

را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد عالوه بر این، این خدمات در بیشتر شهرها  تمامی نواحی آن  (صنعتی نجف آباد اصفهان

 .مانند: تهران، کرج، مشهد، ساری، تبریز و... هم انجام می شود

 آدرس نزدیکترین اداره آب و فاضالب شهری در منطقه اصفهان

نجام برخی مراحل اداری به اداره آب و فاضالب اگر نیازمند این هستید که برای انجام برخی خدمات مربوط به لوله بازکنی یا ا

 .شهری مراجعه کنید آدرسی که برای شما در زیر قید شده است. آدرس اداره مرکزی آب و فاضالب شهری اصفهان می باشد

  خیابان شیخ کلینی -آدرس: اصفهان 

 4الی 3686983 :تلفن

36680030 

36684152 

 ت ویدئونمایش برخی از خدمات لوله بازکنی به صور
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استفاده از فنر لوله بازکن مخصوصا فنرهایی که با دستگاه مخصوص خود کار می کنند نیازمند مهارت و اطالعات کافی در این 

 .زمینه می باشد که در این فیلم نحوه استفاده از فنر لوله بازکن را به شما نشان می دهند

 لوله بازکنی وان حمام با استفاده از فنر لوله بازکنی

وان حمام جز مواردی می باشد که ممکن است زود به زود توسط موی سر دچار گرفتگی شود. بدین طریق بعد از تماشای فیلم زیر 

 .می توانید گرفتکی آن را برطرف کنید

 لوله بازکنی و رفع گرفتگی سینک ظرفشویی با استفاده از فشار آب

فشار آب می توان برخی گرفتگی های لوله را که احتمال می دهید اجسام سختی در آن گیر نکرده باشد را برطرف  با استفاده از

 .کرد. بعد از مشاهده این فیلم می توانید ببینید که چگونه می توان این کار را انجام داد

 جریب اصفهان به صورت پی دی اف دریافت اطالعات خدمات لوله بازکنی هزار

 

 


