
 لوله بازکنی شمال
تهران را مشاهده می نمایید. پس از آن اطالعاتی درباره اداره آب  لوله بازکنی شمال در این صفحه ابتدا لیست افراد فنی کار

 .و فاضالب شمال، فروشگاه ها و ارائه دهندگان لوازم و تجهیزات لوله بازکنی و موارد دیگر، تقدیم حضورتان می گردد

 :راهنمای صفحه خدمات لوله بازکنی شمال تهران

 معرفی منطقه شمال تهران 

 مراحل درخواست انشعاب آب و فاضالب شهری در شمال تهران 

o مدارک الزم برای نصب انشعاب آب 

o مراحل ارائه انشعاب آب 

o ل و مدارک الزم برای دریافت انشعاب فاضالبمراح 

 خدمات لوله بازکنی شمال تهران 

 نزدیک ترین لوله بازکنی شمال تهران فنی کارا و 

 لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی ساختمانی منطقه شمال تهران 

 اداره آب و فاضالب مناطق شمال تهران 

 حمام عمومی منطقه شمال تهران 

 تجمیع اطالعات به صورت pdf درباه خدمات لوله بازکنی شمال تهران 

 فیلم های آموزشی با محتوای لوله بازکنی 

 معرفی منطقه شمال تهران

، اقدسیه، قلهک ، جماران،نیاوران شمال تهران مناطق و محله های زیادی را دارا می باشد از این مناطق میتوان به

اشاره کرد. از بزرگراه های معروف شمال تهران میتوان  فرمانیه و تجریش آباد، ، ولنجک، سعادتدزاشیب زعفرانیه،

، هاشمی رفسنجانی و حکیم راذکر کرد و همچنین خیابان های معروف و مهم شمال ادگار امامبزرگراه ارتش، همت، ی

اطق در تهران مناطق حصارک، تهران خیابان های اندرز گو، با هنر، شریعتی، سرو، دیباجی و دریا هستند. شمالی ترین من

 .گالب دره، دربند و جماران هستند



 

 مراحل درخواست انشعاب آب و فاضالب شهری در شمال تهران

هر شخص حقیقی و حقوقی برای دریافت انشعاب آب و فاضالب برای واحد مسکونی و تجاری و غیره باید به اداره آب و 

نشعاب آب و فاضالب کند. در این بخش به فاضالب محدوده مراجعه نماید و درخواست برقراری یا هر نوع تغییر در ا

 :مراحل درخواست انشعاب می پردازیم

 مدارک الزم برای نصب انشعاب آب

 اصل و کپی سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر .1

 (اصل و کپی مدارک جهت تعیین منطقه شهرداری )پروانه ساختمانی یا پایان کار ساختمان .2

خانگی و برای امالک غیر خانگی، نوع صنف و جواز کسب ملک اصل و کپی مدارک جهت تعیین تعداد واحد  .3

 واقع در شمال تهران

 اصل و کپی کارت ملی مالک .4

 مراحل ارائه انشعاب آب

 مراجعه حضوری متقاضی .1

 ارسال فرم درخواست خدمت و مستندات دریافتی از متقاضی برای آبفا .2

 بازدید از محل ملک متقاضی در منطقه شمال تهران .3

 فنی واگذاری انشعاب آب توسط قسمت فنی بهره برداریتایید امکان  .4

 معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از شهرداری .5

 محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب .6

 دریافت وجه و ثبت در پرونده .7

 ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب توسط پیشخوان .8

 هرانحفاری و نصب انشعاب در شمال ت .9
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 مراحل و مدارک الزم برای دریافت انشعاب فاضالب

 .تمامی مراحل و مدارک نصب انشعاب فاضالب شبیه دریافت انشعاب آب می باشد

 خدمات لوله بازکنی شمال تهران

 

 نازلترین قیمت و با نه روزیشبا آشنایی با خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی منطقه شمال تهران،بصورت

 تهران لوله بازکنی شمال 
 لوله ها گرفتگی لوله فاضالب و رفع رفع گرفتگی به کارگیری بهترین روش 

 شمال تهران بصورت همه روزه حتی در ایام تعطیل خدمات لوله بازکنی 

 و دیجیتالی  دقیق و آشپزخانه با استفاده از دستگاه های حمام در داخل دیوار ساختمان، کف ترکیدگی لوله تشخیص

 در لوله بازکنی شمال فنی کار توسط افراد

 فاضالب و آب ترکیده و پوسیده تعویض لوله 

 لوله فاضالب و آب نشتی تشخیص 

 آب گرمکن رفع انسداد لوله 

 رفع انسدادهای حاصل از سیمان و ماسه و مواد چسبنده مانند قیر 

 و پمپ باد گازدار ژنراتور فوالدی و دستگاه فنر متر با 40مترتا طول  1های ساختمان از طول لوله  باز کردن 

 .در محل فنی کار افراد حضور فوری و با فنرهای سایزبندی در شمال و بدون خرابی

 تهران در شمال الیروبی چاه 

 ه میشود در شمال و اطراف چاه در کف چاه و دیواره ی چا الیروبی و چاه فاضالب انجام خدماتی که باعث نو شدن

 آن

 و ایرانی توالت فرنگی لوله بازکنی 

 فرنگی تاشو دیواری در منطقه شمال تهران نصب توالت 

 و سرویس شیرآالت خراب تعمیر ،نصب شیرآالت 

 در انواع ساختمانها، آپارتمانها و خانه ها رفع نم 

 فاضالب شهری ساختمانی و فاضالب آپارتمان به فاضالب وصل کردن 

 تهران چاه بازکنی شمال 
 و باز بسته کردن درب چاه و کلیه امور بنایی الزم برای آن درب چاه تشخیص دقیق محل 

https://fanikara.com/wp-content/uploads/2019/10/خدمات-لوله-بازکنی-شمال-تهران.jpg


 خانگی و صنعتی،اجرای استاندارد میله و انبارچاه آب و چاه فاضالب سپتیک اجرای 

 فاضالب با تشخیص رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرو رفتگی اطراف چاه چاه تشخیص پر شدن 

 کانال حفر و حفر مجرا و یا طوقه چینی انجام کلیه کارهای چاه نو اعم از خاکبرداری و کول چینی و بلوک چینی و 

 فاضالب در شمال شهر و اطراف آن تعمیر چاه 

 لوله بازکنی شمال تهران با روش های اصولی و مدرن پس از بررسی خاک اقدام به حفر چاه می کنند  حفاری تیم

ه به صورت خاص برای هر ساختمان با توجه به بستگی ای که به مقدار مصرف ساختمان و چرا که حفاری چا

منطقه آن دارد؛ چرا که در مناطقی که زمین سفت دارد، نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق می کند 

و خاک آن منطقه  زیرا آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم است و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان

 .کنده شود

 تهران تخلیه چاه شمال 
 ساکشن هزار لیتری، پمپ های 12های لجن کش قدرتمند، تانکر  پمپ به کمک تضمینی چاه کامال تخلیه مکانیزه ،

 اسرع وقت پمپهای لجن کش دو پروانه ای و کفکش در

 خدمات لوله بازکنی جهت تسریع ارائه لوله بازکن فراهم کردن شماره تلفن  

 سینک ظرفشویی،چاه فاضالب مانند انواع گوشی موبایل، طال و چاه توالت قیمتی از داخل رون آوردن اجسامبی ،

 جواهر، مدارک و اسناد

  انجام بازدید کارشناسی و انجام امور و تدابیر الزم جهت جلوگیری از ریزش چاه و خطرات چاه فاضالب در

 محدوده شمال تهران

 بازکنی شمال تهران نزدیک ترین لوله فنی کارا و

به  فنی کار بودن فرد نزدیک دارید. اولین چیزی که به ذهن شما خدمات لوله بازکنی هرگاه نیاز به افراد فنی کار در زمینه

می باشد. اطمینان خاطر از فنی کار نیز یکی از نکاتی است که  قیمت مناسب کافی و مهارت محل شما و همچنین داشتن

به صورت یکجا داشته باشید و با  سایت فنی کارا ره کرد. شما میتوانید همه این نکات را با رفتن بههمیشه باید به آن اشا

آرامش خیال فنی کار مورد نظر را انتخاب کنید. کافیست شما به سایت فنی کارا مراجعه کرده و از قسمت خدمات لوله 

 ،لوله بازکنی بازکنی شمال یا هر نقطه دیگری که نیاز دارید را انتخاب نمایید. همچنین میتوانید انواع خدمات فنی مانند

 .را بیابید… لوازم منزل و تعمیر ،حفر چاه و الیروبی و رطوبت، رفع نم و یدگیتشخیص ترک

درصد رضایت مندی را از  ۹۳وب سایت فنی کارا با نظر سنجی هایی که از مشتریان بعد از انجام کار انجام میدهد توانسته 

 .م شده فنی کار مورد نظر خود را انجام دهیدمشتریان داشته باشد. این باعث میشود شما بتوانید با توجه به امتیاز دهی انجا

در ادامه برای سهولت دسترسی مخاطبین دو صفحه دیگر از خدمات لوله بازکنی در مناطق تهران، در اختیار مخاطبان 

 :قرار داده شده است

 تهران+ شبانه روزی لوله بازکنی شرق خدمات تخلیه چاه و

 تهران + شبانه روزی و فوری لوله بازکنی جنوب خدمات الیروبی چاه، چاه بازکنی و

لیست فروشگاه های لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی ساختمانی منطقه شمال 

 تهران
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 .در این قسمت لیستی از فروشگاه های لوازم و تجهیزات لوله بازکنی در منطقه شمال تهران ارائه شده است

 شیراز  فروشگاه 

 یعقوبی –اغ بهشت آدرس: اقدسیه، نبش بلوار ارتش، مقابل ب

 22934247تلفن: 

 و کاشی سرامیک و لوازم بهداشتی ساختمانی لوله و اتصاالت زمینه فعالیت: فروش

 فروشگاه یعقوبی 

 یعقوبی –آدرس: اقدسیه اراج، مقابل باغ الرک 

 22933687تلفن: 

 و لوله و اتصاالت لوازم ساختمانی زمینه فعالیت: تهیه و توزیع

 فروشگاه نوید 

 یعقوبی –اقدسیه، اراج مقابل باغ بهشت آدرس: 

 22959706تلفن: 

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

 فروشگاه کلینیک ساختمانی تالش 

 ایوزخانی –آدرس: تجریش، میدان قدس، خیابان دربند، بعد از هتل دربند 

 22722733تلفن: 

 راه اندازی سیستم های هواساز التزمینه فعالیت: انواع لوله و اتصا

 فروشگاه گل مهر 

 اصغری –آدرس: بازار تجریش، باالتر از تکیه بزرگ تجریش، روبروی درب امامزاده صالح 

 22718463تلفن: 

 کاشی و سرامیک لوازم بهداشتی زمینه فعالیت: بورس

 فروشگاه فرامنو 

 صادقی –قبل از آتش نشانی  آدرس: تجریش، اول دزاشیب، 

 22717894فن: تل

 لوازم بهداشتی سرامیک عرضه انواع کاشی  زمینه فعالیت:

 اداره آب و فاضالب مناطق شمال تهران
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 آدرس و شماره تلفن اداره های آب و فاضالب در شمال تهران

 آدرس: میدان تجریش، خیابان برادران فناخسرو 

 22726611تلفن: 

  54آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان وحدتی، میدان اعلوئی پور، خیابان سازمان آب، مخزن 

 44213838تلفن: 

 آدرس: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، باالتر از شهرداری تهران 

 55632568تلفن: 

 حمام عمومی منطقه شمال تهران

 :آدرس و شماره تلفن حمام عمومی در منطقه شمال شهر

 مام عمومی گلزار نوح 

 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، باغ صبا، كوچه حمام گلزار نو

 88432687تلفن: 

 


