
، هزینه و مشخصات افراد لوله خدمات لوله بازکنی در تبریز در این مطلب قصد داریم شما را با انواع
بازکن آشنا سازیم و همچنین می خواهیم به یکسری توضیحات الزم درباره انواع دستگاه لوله بازکنی 

 .و روشهای رسوب زدایی لوله فاضالب در تبریز بپردازیم پس با ما همراه باشید

 :در ادامه قصد داریم فهرستی از خدمات لوله بازکنی درتبریز به شما ارائه کنیم 

 انواع خدمات لوله بازکنی تبریز 
 شماره اتحادیه لوله بازکنی تبریز  
 عوامل موثر بر هزینه لوله بازکنی در تبریز 
  انواع روشها و دستگاه های لوله بازکنی درتبریز 
 نزدیکترین لوله بازکنی سیاردرتبریز با فنی کارا 
 ه بازکنی در تبریز به صورتارائه مطالب لولpdf  
 فیلم های آموزش لوله بازکنی برای شهروندان تبریزی 
 رایج ترین سؤاالت لوله بازکنی آنالین تبریز 

 انواع خدمات لوله بازکنی تبریز

است بدانید که عملیات لوله بازکنی تبریز ولیعصر، حوالی باغمیشه، رشدیه و یا دیگر مناطق در خوب 
از بهترین  سطح گسترده و به صورت فوری در سایت فنی کارا ارائه می گردد. اما به طور معمول، حتی

؛ زیرا هر نمی توان انتظار ارائه تمام خدمات تخصصی در این حوزه را داشت لوله باز کن در تبریز
 .متخصص متناسب با مهارت و ابزارهایی که دارد می تواند شما را در حل مشکلتان یاری نماید

است؛ از  زکنی خیابان ولیعصر تبریزلوله با البته وب سایت فنی کارا قادر به انجام خدمات مربوط به
لوله بازکن تبریز را در اسرع وقت به منزل شما اعزام  این رو در تالشیم تا بتوانیم بهترین و نزدیکترین

 .نماییم تا از احتمال وارد آمدن خسارت های جدی در گام های بعد هر چه زودتر جلوگیری کنیم

https://fanikara.com/tabriz/pipe-opening-valiasr/


 
  د.سداد لوله ها با جرم زیاد می باشژن دستگاه تراکم هوا برای رفع انموتو

در صورتی که نیاز به حضور متخصص در محل ندارید و خودتان می خواهید دست به کار شوید تا 
جایی که ممکن است از اصرار و پافشاری جهت انجام کار به صورت تلفنی پرهیز کنید و یا فرد 

لوله  رستی در جریان ایرادات کار قرار داده تا حتی با دریافت مشاوره غیر حضوری ازمتخصص را به د
بازکن تبریز، او را به دردسر نیندازید. به عبارتی دیگر؛ زمانی که مسئولیت انجام کاری را به عهده می 

 .یدگیرید توجه داشته باشید که باید هرگونه ریسک در حین انجام کار از سمت خودتان را بپذیر 

 :حال به سراغ معرفی برخی از این فعالیت ها می رویم

 لوله بازکنی شبانه روزی تبریز

از آنجا که گرفتگی لوله های فاضالب زمان نمی شناسد، شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز 
 درخواست لوله بازکنی آنالین را، در سایت فنی کارا ثبت نموده و در گام بعد پس از دستیابی به

به صورت شبانه روزی  خدمات لوله بازکنی تبریز شماره متخصص مورد نظر جهت بهره مندی از انواع
 .اقدام نمایید

، فعالیتی دیگر از مجموع خدمت های نه روزیلوله بازکنی مشهد به صورت سیار و شبا ثبت درخواست
 .رسانی های ویژه سایت فنی کارا به شما کاربران گرامی می باشد

https://fanikara.com/mashhad/pipe-opening/


 تخلیه چاه در تبریز

از جمله مواردی که هنگام سکونت در ساختمان های قدیمی باید به آن توجه داشت تخلیه به موقع 
ای، با دستگاه و تجهیزات خاصی انجام می چاه فاضالب می باشد که این امر در تبریز به صورت حرفه 

 .شود
در صورتی که زمان تخلیه نمودن چاه به تأخیر بیفتد احتمال ریزش و خسارت به ساختمان باال می 

قبل از اینکه مشکل جدی تر شود با یک لوله بازکن که در امر تخلیه چاه هم تخصص  رود، از این رو 
 .دارد هماهنگ کنید

خدماتی همچون رفع گرفتگی لوله در منزل یا محل کار، رسوب زدایی سینک  عالوه بر تخلیه چاه
 .توسط بهترین افراد فنی در سایت فنی کارا ارائه می شود نشت یابی تبریز ظرفشویی و نیز

 

 رفع یخ زدگی لوله در تبریز

 مانع یخ زدن لوله های آب منزل شما می توانید با چند روش خانگی بسیار ساده در فصل زمستان
خود شوید. کافیست جهت رفع گرفتگی لوله های یخ زده با متخصصین با تجربه ما در تبریز در ارتباط 

باشید؛ زیرا انجام این کار، آن هم در فصل زمستان با توجه به میزان باال بودن حساسیت کار دقت 
 .زیاد می طلبد تا مبادا با کوچکترین اشتباه منجر به سوراخی لوله ها شوید

داشتن شیر آب، عایق بندی لوله، قطع آب لوله های غیر ضروری، نصب درپوش مناسب برای  باز نگه
کنتور و استفاده از ترموستات چند روش کاربردی جهت برطرف نمودن مشکل یخ زدگی لوله در 

 .زمستان می باشد
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 درآوردن اشیا از درون چاه

با استفاده از ابزارهای دقیق و پیشرفته  باز کنی در تبریز به صورت کامالً حرفه ای و متخصصین لوله
قادر به بیرون آوردن اشیائی مانند جواهرات، گوشی موبایل، اسناد و مدارک بدون هیچ گونه خرابی 

 .به شما شهروندان گرامی می باشند ساعته 24خدمت رسانی  در چاه آماده

 گرفتگی توالت و رفع بوی بد فاضالب

خدمات مربوط به رفع بوی بد فاضالب و همچنین گرفتگی توالت ایرانی  لوله باز کنی تبریز بیشتر افراد
ثبت  .فرنگی را، ضمن رعایت تمام نکات بهداشتی و با مراجعه به محل مورد نظر انجام می دهند -

لوله بازكني تبريز از طریق سایت فنی کارا در کمترین زمان ممکن بدون نیاز  برای درخواست اینترنتی
 .های طوالنی و نیز به صورت کامالً تضمینی انجام می گرددبه پر کردن فرم 

 
باز کن تبریز به کار ع بوی بد فاضالب می باشد که توسط لوله فنر زدن یک راهکار کاربردی جهت رف 

  د.گرفته می شو

 شماره اتحادیه لوله بازکنی تبریز



 اتحادیه لوله بازکنی تبریز کلیه قیمت های ارائه شده از سوی افراد فنی ما بر اساس نرخنامه مصوب
جهت رفع گرفتگی و تخلیه چاه درخواست نمود می باشد. اگر تعمیرکار لوله هزینه های باالیی از شما 

در شهر تبریز شکایت خود را مطرح و به صورت  453113میتوانید با مراجعه به اتحادیه با کد آیسیک 
 .قانونی پیگیری بفرمایید

 طبقه احد -ساختمان احد  -روبروی سایپا  -خیابان ملل متحد  :آدرس

 041 - 32841043 :تلفن

 ه لوله بازکنی در تبریزعوامل موثر بر هزین 

هزینه خدمات لوله بازکنی درتبریز به موارد مختلفی بستگی دارد از مهمترین آنها میتوان به 
 :پارامترهای زیر اشاره کرد

 نوع گرفتگی لوله 
  تجهیزات به کار رفته برای رفع انسداد لوله 
 میزان گرفتگی لوله یا چاه توالت 
 مدت زمان انجام کار 
 هابهزینه ایاب و ذ 
 و... 

با توجه به این عوامل نمی توان قیمت مشخصی برای انجام خدمات لوله بازکنی در تبریز ارائه داد. 
شما میتوانید از سایت فنی کارا قیمت های پیشنهادی متخصصین لوله بازکنی را استعالم گرفته و 

 .مناسبترین فرد را انتخاب نمایید

 ر تبریزانواع روشها و دستگاه های لوله بازکنی د

افراد لوله بازکن با استفاده از تجهیزات خاص و دستگاه های پیشرفته امروزه قادر به رفع انسداد در 
 .به انواع آن اشاره کردیم لوله ها و تمامی مشکالت مربوط به خرابی آن ها می باشند که در زیر

 استفاده از فنر لوله بازکنی درتبریز

رفع گرفتگی لوله می باشد که با قطرهای متفاوتی بسته به نوع  فنر از جمله دستگاههای پرکابرد در
انسداد لوله مورد استفاده قرار می گیرد و سر آن از آلیاژهای متفاوتی ساخته شده که در موارد 

 .مختلف به کار گرفته می شود



 

 استفاده از دستگاه تراکم هوا

از این دستگاه در مواردی که گرفتگی ناشی از وجود مواد جامد و سخت در لوله ها باشد استفاده می 
 .شود و در این حالت نمی توان تنها به رفع گرفتگی با استفاده از فنر اکتفا نمود

 استفاده از محلول های مجاز

استفاده از محلول های لوله بازکنی یک روش دیرینه و قدیمی در رفع گرفتگی بوده که امروزه در کنار 
 .دستگاه ها و تجهیزات خاص امکان رفع فوری انسداد لوله ها را فراهم می سازد

 نزدیکترین لوله بازکنی سیاردرتبریز با فنی کارا

که نزدیک به محل سکونت یا کار شما باشد و همچنین  لوله بازکنی سیار پیدا کردن یک متخصص
 .بتواند سریعا در محل حاضر شود با مراجعه به سایت فنی کارا امکان پذیر است

شما می توانید از قسمت جستجو افراد فنی کار و انتخاب نوع خدمات مورد نیاز خود، مستقیماً به 
می خواهید، هدایت شوید و در آنجا پس از صفحه لوله بازکن مورد نظر و یا هر سرویس دیگری که 

 .جهت رفع مشکل خود اقدام نمایید شماره تلفن لوله بازکنی در تبریز دسترسی به



ساعت بعد جهت پیگیری با  48تا  24پس از اتمام و تحویل کار ظرف  واحد رضایت سنجی فنی کارا
نظرات اعالم شده می توانند به  شما تماس گرفته و در جریان روند کار قرار می گیرند سپس بر اساس

 .فنی کار مربوطه امتیاز و یا تذکرهای الزم را بدهند

 رایج ترین سؤاالت لوله بازکنی آنالین تبریز

رایج ترین سؤاالت پرکاربرد در حوزه لوله بازکنی آنالین در تبریز  حال وقت آن است که به پاسخ
 :بپردازیم

 اقدامات لوله بازکن سایت فنی کارا برای پیشگیری از کرونا چیست؟��

کلیه افراد با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی کردن تمام وسایل خود، همراه با ✅
 .ماسک در محل حضور می یابند

 حداکثر زمان مورد نیاز برای ارائه خدمات لوله بازکنی در تبریز چقدره؟⏲

دقیقه بعد از هماهنگی شما برای حضور در محل زمان نیاز  20-30بریز معموالً بین لوله بازکن ت✅
 .دارد

 در فنی کارا قیمت لوله بازکنی بر چه اساسی تعیین میشه؟��

تمامی قیمت های ارائه شده از سوی فنی کار ما بر اساس نرخنامه مصوب اتحادیه لوله بازکنی ✅
 .تبریز می باشد

 فنی کارا اعتماد کنیم؟ چطور به خدمات سایت⏲

گزینش بهترین افراد لوله بازکن در تبریز، قبل از ثبت آگهی در سایت و همچنین وجود تیم ✅
 .پشتیبانی متعهد جهت ارزیابی عملکرد افراد فنی باعث اعتماد بیشتر کاربران شده است

 


