
 لوله بازکنی غرب
تهران و همچنین اطالعات  لوله بازکنی غرب آنچه در صفحه خدمات لوله بازکنی شریعتی خواهید دید، لیست افراد فنی کار

اداره آب و فاضالب، هزینه های خدمات، فروشگاههای لوله و لوازم لوله بازکنی غرب تهران می باشد. که در ادامه به آن 

 .می پردازیم

 :رب خواهید دیدآنچه که در لوله بازکنی غ

 معرفی غرب تهران 

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

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی غرب 

 اطالعات تماس اداره های آب و فاضالب در منطقه غرب تهران 

 خدمات لوله بازکنی غرب شامل چه مواردی می باشد؟ 

 دانلود فایل pdf لوله بازکنی غرب 

 ویدئو های مربوط به لوله بازکنی 

 معرفی غرب تهران

تهران دارای مناطق زیادی می باشد که هر کدام در چهار سمت غرب، شرق، شمال و جنوب این شهر واقع شده اند. از 

، گیشا، دشتطر ،شهران ، جنت آباد، شهر زیبا،صادقیه ،ستارخان ،پونک مناطق قسمت غرب شهر تهران بزرگ میتوان

چیتگر، شهرک اکباتان، تهران سر، آزادی، حصارک، کن و فردوس را ذکر کرد. در جنوبی ترین قسمت غربی تهران 

شهرک فردوس واقع شده و در شمالی ترین قسمت شهران شمالی قرار دارد. از خیابان ها و بزرگراه های اصلی این قسمت 

عبیدی و بزرگراه های شهید لشگری، آزادگان، عالمه جعفری، همت و آب میتوان به خیابان های فردوسی، کوهستان، دکتر

 .شناسان اشاره کرد



 

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

 تهران

 .ی کنیمساختمانی و ... را تقدیم حضورتان م در این بخش لیستی از فروشگاه های لوازم لوله بازکنی و لوازم بهداشتی

 فروشگاه سوپرده 

 اقبالی – 10، سوپر1آدرس: اکباتان، فاز

 44631476تلفن: 

 و لوازم بهداشتی کاشی سرامیک زمینه فعالیت: فروش

 فروشگاه سلیمیان 

 سلیمیان – 7، سوپر1آدرس: اکباتان، فاز

 44647368تلفن: 

 کاشی و سرامیک لوازم بهداشتی ساختمانی زمینه فعالیت: عرضه

 فروشگاه لوازم بهداشتی اقبالی 

 42، پالک 10، سوپر شماره ۱آدرس: تهران، شهرک اکباتان، فاز 

 44631476-021تلفن: 

 و بهداشتی لوازم ساختمانی زمینه فعالیت: بورس انواع
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 فروشگاه گلچین 

 گلچین – 46و  44آدرس: تهران سر، نیلوفر شرقی، ابتدای طهماسبی فرد، پالک 

 44511080تلفن: 

 و لوازم بهداشتی لوله و اتصاالت ینه فعالیت:ارائه انواعزم

 فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی عماد 

 اسفندیاری –آدرس: تهران سر، بلوار الله، جنب خیابان صالحی 

 44589198تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوله و اتصاالت و لوازم بهداشتی ساختمانی

 فروشگاه مروارید 

 موسوی زاده –دمان آدرس: ستارخان، خیابان شا

 66510321تلفن: 

 زمینه فعالیت: لوازم ساختمانی و انواع لوله)چدنی، آهنی، پلیکا و ...( و اتصاالت

 فروشگاه پایا سازه 

 قربانی –آدرس: خیابان ستارخان، مقابل برق آلستوم، مجتمع توحید 

 44262523تلفن: 

 سرامیک شیزمینه فعالیت: لوازم بهداشتی ساختمانی و فروش انواع کا

 

 ارزانترین و نزدیکترین لوله بازکنی غرب

سایت فنی کارا این افتخار را دارد که در راستای کار آفرینی و استفاده بهینه از تکنولوژی اینترنت، با پیاده سازی استاندارد 

درج آگهی آنها در سایت خود، به  هایی منظم، افراد فنی کار ماهر در مناطق مختلف شهر، مانند لوله بازکن غرب را با

شهروندان منطقه غرب معرفی کند. پس از انجام کار محول شده به عنوان مثال لوله بازکنی یا تخلیه چاه غرب تهران، تیم 

با شما تماس گرفته و در مورد کیفیت کار فنی کار از شما نظر خواهی می کند. با ثبت این نظرات  فنی کارا رضایت سنجی

در مورد لوله بازکنی، شما و دیگر شهروندان می توانید با آرامش خاطر نسبت به کیفیت خدمات لوله بازکنی ها و چاه 

منزل خود را به  تخلیه چاه فرنگی و یا توالت نی یاتوالت ایرا رفع گرفتگی و لوله بازکنی بازکنی های منطقه غرب، امور

 .افراد معرفی شده در باالی این مطلب بسپارید

در ادامه برای دسترسی راحت تر مخاطبان به لیست افراد لوله بازکنی در مناطق مختلف شهر، لینک دو صفحه دیگر لوله 

 :بازکنی در مناطق تهران در اختیار ایشان قرار داده شده است

 تهران لوله بازکنی منطقه نه خدمات رفع گرفتگی لوله های مختلف و

 تهرن لوله بازکنی منطقه یازده سرویس و خدمات حفر چاه، بازکردن گرفتگی و
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 اطالعات تماس اداره های آب و فاضالب در منطقه غرب تهران

 :در این قسمت آدرس و شماره تلفن چند اداره آب و فاضالب در غرب تهران تقدیم حضور شده است

 اداره آب و فاضالب شهرک اکباتان 

 م خمینی ، ضلع جنوب شرقیآدرس: تهران بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خیابان اما

 30-66385127تلفن: 

 اداره آب و فاضالب ستارخان 

 آدرس: تهران پارس، خیابان استخر، اول استقالل، بوستان هشتم غربی

 77369028تلفن: 

 اداره آب و فاضالب پونک 

 آدرس: سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایی، مقابل پارک شاهد

 44470500تلفن: 

 هران سراداره آب و فاضالب ت 

 ( آدرس: تهرانسر مرکزی ، میدان کمال الملک ، انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر )یکم غربی

 44508336-9تلفن: 

 اداره آب و فاضالب گیشا 

 آدرس: تهران پارس، خیابان استخر اول استقالل، بوستان هشتم غربی

 77369028تلفن: 

 اداره آب و فاضالب شهر زیبا 

 اه نواب صفوی، تقاطع خیابان امام خمینی ، ضلع جنوب شرقیآدرس: تهران بزرگر

 30-66385127تلفن: 

 خدمات لوله بازکنی غرب شامل چه مواردی می باشد؟

 

 :لوله بازکنی غرب شبانه روزی یی با برخی از خدماتآشنا

 شبانه روزی لوله بازکنی غرب 
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 توالت سیفون نشتی لوله آب و فاضالب و نشت یابی 

 وترکیدگی لوله آب با دستگاه نشت تشخیص محل 

 و ایرانی توالت فرنگی و سرویس دستشویی و تعمیر 

 ،اینچ( توسط  30تا  1پلیکا از یک اینچ تا سی اینچ ) باز کردن گرفتگی انواع توالت و لوله های چدنی، آهنی

 مجرب لوله بازکنی غرب و بدون خرابی سرویسکار ابزارحرفه ای با

 ممکن کمترین زمان آن توسط فنی کاران لوله بازکنی غرب در ترمیم و نم تشخیص علت رطوبت و 

 و جواهر، مدارک و اسناد از داخل چاه از چاه و لوله فاضالب مانند انواع گوشی موبایل، طال   درآوردن اجسام

توالت، سینک ظرفشویی و چاه فاضالب با استفاده از ابزارهای مجهز و روش های پشرفته توسط افراد لوله بازکن 

 .ممکن کمترین زمان غرب در

 در محل جهت جلوگیری از رسوب و گیر و گرفت لوله های آب و فاضالب خدمات مشاوره ای ارائه ی 

 سرویس بهداشتی ، دستشویی، فاضالب وحمام توالت و دفع بوی بد بوی بد از بین بردن و برطرف کردن 

 شبانه روزی درمحدوده غرب بصورت

 فرنگی به وسیله دستگاه تراکم هوا و دیگر ابزارهای مجهز در لوله بازکنی غرب توالت بازکردن گیر و گرفت 

 دیدن توالت بدون صدمه

 ی در سرویس بهداشتیشیرآالت ساختمان نصب 

 در غرب لوله بازکن جستجوی 

 غرب تخلیه چاه لوله بازکنی  
 لوله بازکنی غرب مجرب حرفه ای و مقنی نو توسط حفر چاه 

 چاه جدید به صورت اصولی در محدوده بزرگراه غرب حفر 

 پمپ های لجن کش و کف کش تخلیه چاه 

 چاه بازکنی لوله بازکنی غرب 
 چاه )دور چینی یک یا یک و نیم آجره و در ارتفاع های مختلف چاه جهت جلوگیری از ریزش چاه و  طوقه چینی

 )استحکام دهانه ی چاه های فاضالب

 لوله بازکنی غرب فنی کار چاه بصورت فوری توسط تیم الیروبی 

 و بررسی شرایط چاه جهت جلوگیری از ریزش چاه و انجام خدمات پیشگیری از ریزش چاه بازدید 

 حضور فوری در محل و چاه بازکنی در غرب 

 


