
، شما شاهد اطالعاتی همچون شماره افراد لوله بازکن اصفهان، پیشینه عملکرد آنها از قبیل لوله بازکنی اصفهان در صفحه
ان تخصص و معرفز انواع خدمات قابل ارائه در این زمینه، توسط وب سایت فنز کارا یم باشید. یم ز توانید درخواست   می 

 
 

ین آنها که به موقعیت محل زندگ  . شما نزدیک ترند، ثبت نماییدخود را از میان این افراد فنز با بهیی

 فهرست صفحه لوله بازکنی در شهر اصفهان: 

  آنالین لوله بازکنز در اصفهانلیست خدمات 
  ز قیمت لوله بازکنز در اصفهان  تخمی 
 ین لوله بازکن اصفهان با فنز کارا  دریافت نزدیکیی
 آدرس اتحادیه لوله بازکنز اصفهان 
 لوله بازکنز در اصفهان روش های  
 داری به نام لوله بازکنز ارزان در اصفهان  کالهیر
 پاسخ به سؤاالت مطرح لوله بازکنز در اصفهان 
 انواع لوله 

 
 فیلم های کاربردی جهت رفع گرفتگ

 دانلود مقاله لوله بازکنز اصفهان به صورتPDF  

 لیست خدمات آنالین لوله بازکنی در اصفهان

ز خاط لوله بازکنی در اصفهان خدمات  یم باشد؛ به همی 
ر افراد لوله بازکن قادر به انجام تمایم خدمات شامل موارد مختلفز

نیستند. بهیی است قبل از درخواست، مشکل خود را تلفنز برای رسویسکار توضیح دهید تا در صورتی که وی قادر به انجام 
 .آن کار بود به محل اعزام گردد

   



 خدمات لوله بازکنز شبانه روزی اصفهان با فنز کارا 

 :انواع خدمات قابل ارائه توسط لوله بازکن اصفهان با فنی کارا 

 لوله بازکنی شبانه روزی اصفهان 
 لوله بازکنز ارزان و فوری در اصفهان 
 لوله باز کنز با مجوز در اصفهان 
 و نصب شی  آالت ساختماتز  لوله کشی آب 
 یس رسی    ع به شماره لوله بازکنز در اصفهان  دسیی
 لوله باز کنز صنعنی برای لوله های بزرگ 
  ین امکان جست وجوی  لوله بازکنی سیار اصفهان نزدیکتر
   در آوردن انواع اشیاء از چاه توالت و سینک ظرفشوت 
 رفع انسداد لوله آبگرمکن توسط لوله باز کن درجه یک در اصفهان 
 لوله باز کن مجرب اصفهان رسوب زدات  چاه فاضالب توسط 
 نشت یاتر لوله با دستگاه در اصفهان 
 ی بردن بوی بد توالت  و فاضالب از بی 
 لوله بازکنز تضمینز اصفهان همراه با ارائه فاکتور 
  در اصفهانرسویس لوله بازکنز با فشار هوا 
 فته لوله بازکنی ماهر در اصفهان  با فیز و دستگاههای پیشر

 
  ویسکاران لوله بازکنز اصفهان جهت ارائه خدمات فوری در محلساعته رس  24اعزام  



 ساعته سایت فنز کارا، در اکیر شهرها و همه روزه حنی در ایام تعطیل سال آماده ارائه خدمات و 24رسویس لوله بازکنز 
 یم کنید یم توانی اعزام لوله بازکن سیار

 
لوله بازکنی در  د با شماره تلفنهایبه محل یم باشد. چنانچه در شهر مشهد زندگ

یس یم باشد ارتباط برقرار کرده و مشکل خود را رفع نمایید مشهد ز سایت در صفحه دیگر قابل دسیی  .که از طریق همی 

ی قیمت لوله بازکنی در اصفهان  تخمی 

 دارد، که برای محاسبه دقیق باید قبل از اقدام به رفع  یمت لوله بازکنی در اصفهانق
 

متغی  بوده و به عوامل مختلفز بستگ
ز شویم تا از پرداخت  ات مورد استفاده لوله بازكن اصفهان مطمی  ز ان تخصص و دستگاه و دیگر تجهی  ز  لوله از می 

 
گرفتگ

ی روش  به دلیل به کار گی 
مجاز که بعد ها ما را با مشکالت جدی تری رو به رو یم سازد،  هزینه های اضافز های غی 
ی نماییم  .جلوگی 

 
  د. با افراد فنز ما در ارتباط باشی جهت اطالع از نرخ لوله بازکنز در اصفهان یم توانید 

ین عوامل مؤثر   :بر قیمت لوله بازکنی در اصفهان عبارتند ازمهمتر

 لوله یا چاه
ی

 لوله از نوع سخت یا نرم باشد، نرخ لوله بازکنز هم متفاوت یم باشد :نوع گرفتگ
 

ان گرفتگ ز  .بسته به این که می 

 چاه و یا لوله، نیاز به الیروتر آن باشد در اینصورت قیمت ل :الیروبی چاه
 

وله باز کنز به اگر بعد از برطرف کردن گرفتگ
 .همراه دیگر خدمات ارائه شده نظی  تخلیه و الیروتر چاه محاسبه یم گردد

و دیگر شهرها، از  قیمت لوله بازکنی در قم کاربراتز که در خارج از اصفهان سکونت دارند، جهت اطالع از لیست: توجه
   طریق تماس با کارشناسان و افراد متخصص

در هر شهر که برخز از آنها دارای آگیه در وب سایت فنز کارا یم  لوله بازکنز
 .باشند یم توانند اقدام نمایند
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 لوله
ی

 لوله با استفاده از تکنیک های خاص و زماتز که برای  :مشخص نبودن علت و محل گرفتگ
 

تشخیص محل گرفتگ
گذار باشد تعرفه لوله بازکنز  پیدا کردن راه حل مناسب توسط لوله باز کن رصف یم شود، یم تواند بر محاسبه  .تأثی 

 لوله با خرابی و یا بدون خرابی 
ی

 لوله فاضالب نیاز است تا لوله بازکن بخشر  :رفع گرفتگ
 

در بعضز مواقع، برای رفع گرفتگ
نه کنده کاری و لوله کشر مجدد به صورت جدا گانه و با توجه به عرف انجام یم از لوله کشر را دوباره انجام دهد که هزی

 .شود

ات خایص استفاده یم  :در آوردن اشیاء از چاه ز هزینه در آوردن اشیاء از چاه با فیز زتز متفاوت است برای این کار از تجهی 
ون بیاورد، در بعضز مواقع هم مجبور به تخریب باشد میتواند به راحنی جسم را از چاه ب لوله بازکن با تجربه شود. اگر  ی 

د ی را در بر یم گی 
 .محل موردنظر یم شود که تعمی  آن هزینه بیشیی

 
ون آوردن اشیات  از قبیل گویسر موبایل توسط افراد لوله بازکن اصفهان ز هزینه بی    تخمی 

 های لوله با جسم سخت، لوله باز کن مجبور است عالوه بر دستگاه لوله بازکنز از  :استفاده از محلول شیمیاب  
 

در گرفتگ
ان استفاده شدهمحلول شیمیات  هم برای رفع انس ز متفاوت یم  هزینه لوله بازکنز  داد لوله استفاده نماید که با توجه به می 

 .باشد

 لوله
ی

 لوله از ابزارهای مختلف برای باز کردن آن استفاه  :استفاده از ابزارهای مختلف در رفع گرفتگ
 

با توجه به نوع گرفتگ
ات و ز  .به کار گرفته شده نرخ خدمات متفاوت است دستگاه لوله بازکنز  یم شود که بسته به نوع تجهی 

های قیمت لوله بازکنز با فیز در اصفهان :توجه  های سخت از رس فیز
 

 داشته که در گرفتگ
 

اژ و نوع آن بستگ ز به میی ، نی 
 .ضخیم تر استفاده یم شود که منجر به افزایش هزینه فیز زتز لوله یم گردد



 لوله به  :مدت زمان انجام کار
 

 اندازه ای باشد که زماتز بیشیی از مقدار معمول برای باز کردن آن رصف شود،اگر گرفتگ
 .بیشیی محاسبه خواهد شد هزینه

گذار  :هزینه رفت و آمد  لوله خارج از محدوده لوله باز كن و یا حوایل شهر باشد بر قیمت لوله بازکنز تأثی 
 

اگر مکان گرفتگ
 .خواهد بود

 
گذار بر قیمت لوله بازکنز با فیز در اصفهان یم باشد   از عوامل تأثی 

اژ فیز   . ضخامت و میی

ین لوله بازکن اصفهان با فنی کارا  دریافت نزدیکتر

باشد و به  اصفهان روزی در خدمت کاربران گرایم در رسارس  وب سایت فنز کارا، این افتخار را دارد تا به صورت شبانه
، ملک شهر، خیخانه اصفهان صورت فوری و با ارائه خدمات با کیفیت در محله های ز ابان زینبیه، ، بزرگمهر، سه راه سیمی 

فالطوری، بلوار شفق، محدوده سپهساالر، حکیم نظایم، شیخ صدوق و احمد آباد به شما کمک کند تا نزدیک ترین فنز کار 
را بیابید و خودتان به صورت مستقیم با ارائه دهندگان خدمات فنز جهت مذاکره و یا  لوله بازکنی اصفهان در زمینه ی

 .در ارتباط باشید ظرتانتوافق بر رس انجام رسویس موردن

نت این امکان فراهم شده تا بیشیی درخواست های فنز به صورت آنالین ثبت  فت تکنولوژی و کاربردی تر شدن اینیی با پیشر
ی  لوله بازکن آنالین اصفهان گردد. فنز کارا، عملکرد  یان به جهت اخالق مشیی را بر اساس نظر سنجر صورت گرفته از مشیی
ل یا محل کار و فقط با مراجعه به سایت فنز کارا مداری و مهارت فنز  ز  رتبه بندی کرده تا شما بدون نیاز به خروج از میز

 .بتوانید درخواست خود را ثبت نمایید



 
 سینک ظرفشوت  

 
ین لوله باز کن در اصفهان جهت رفع گرفتگ   انتخاب نزدیکیی

ز خدمات و ارتقاء کیفیت به هنگام تحویل کار در محل  رسویسکار لوله باز کنی اصفهان در سایت فنز کارا، جهت تضمی 
ت رسویس دیه به شما فاکتوری را تقدیم خواهد کرد که باید تا زمان اطمینان کامل از انجام کار در نزد خود نگه داشته جه

از طریق اتحادیه برای رفع آن اقدام  لوله باز کن اصفهان تا چنانچه مشکیل پیش آمد بتوانید با ارائه مشخصات دقیق
 .نمایید

با افراد متخصص، بدون پر کردن فرم های طوالتز در صفحه  لوله باز کنی در اهواز به یاد داشته باشید ثبت درخواست
 .مخصوص به آن و با مراجعه به پروفایل هر شخص امکان پذیر است

 آدرس اتحادیه لوله بازکنی اصفهان

در  اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان دهندگان خدمات لوله بازکنز در اصفهان باید مجوز خود را از تمایم ارائه
این شهر دریافت نمایند. مواردی از قبیل قیمت لوله باز کنز با فیز و یا محلول، شکایت از افراد لوله باز کن در اصفهان و... 

وانید پس از تماس با شماره ذیل از نرخ اتحادیه لوله بازکنز اصفهان جهت یم ت باید از طریق این اتحادیه انجام شود. شما 
 لوله مطلع شوید

 
 .ارائه خدمات در زمینه رفع گرفتگ

 اتحادیه تاسیسات مکانیگ ساختمان در اصفهان :عنوان اتحادیه لوله بازکنی اصفهان
 7احد و  -ساختمان آزادگان  -چهارراه شیخ صدوق  -خیابان سعادت آباد  :آدرس

 031336641875 - 031336641874 :شماره تماس
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  .لوله بازکنز یم باشددر فنز کارا تمایم قیمت ها بر اساس نرخ اتحادیه  

ز کلیه رسویسهای قابل ارائه در وب سایت فنز کارا دارای مجوز رسیم از اتحادیه یم باشند. که تعرفه لوله بازکنی  متخصصی 
خ مصوب اتحادیه بوده که یم توانید، برای دریافت شماره اتحادیه و یا مشورت با افراد لوله باز کن بر اساس نر  در کرمانشاه

 .ما در کرمانشاه بر روی لینک آن کلیک کنید

 روش های لوله بازکنی در اصفهان

یم کنند که در ادامه به  وجود دارد که افراد لوله بازکن با تجربه از آن استفاده لوله بازکنز در اصفهان روشهای مختلفز برای
 .صورت مخترص به آنها اشاره یم نماییم

 لوله باز کنی در اصفهان با فتی 

 لوله یم باشد که در ابعاد و قطرهای مختلفز فتی لوله بازکنی در اصفهان استفاده از 
 

، یگ از روشهای متداول در رفع گرفتگ
، ساعت، ساخته شده و از آن برای باز کردن انواع چاه ها با عمق  ون کشیدن اشیات  نظی  گویسر های مختلف و یا بی 

 .انگشیی و ... در برخز موارد استفاده یم شود

  اصفهان با دستگاه تراکم هوا
 لوله باز كنی

 لوله سخت و شدید باشد که با 
 

امکان رفع انسداد آن فراهم نباشد از دستگاه تراکم هوا  فیز لوله بازکنز  اگر نوع گرفتگ
 در این دستگاه با استفاده از فشار هوا بوده که گایه در فشارهای باال صدای مهینر تولید 

 
میتوان استفاده کرد. رفع گرفتگ

 .یم کند
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 شده اند به کار یم رود 

 
، فوالدی و پیل مری که دچار گرفتگ   . دستگاه تراکم هوا برای باز کردن لوله های چدتز

 محلول های لوله بازکنی مجاز

 لوله یم باشد که  اصفهانمحلول های لوله باز کنی در  استفاده از 
 

یگ دیگر از روش های ساده و کاربردی جهت رفع گرفتگ
 محلول های تقلنر زیادی با این نام وجود دارد که هنگام خرید باید به آن توجه نمود

ً
 .معموال

 لوله شدید و یا سخت بوده نیاز است هم از  :نکته
 

 ل لوله بازکنمحلو  و هم از  دستگاه لوله بازکنز  در مواقیع که گرفتگ
استفاده کرد؛ به این صورت که ابتدا محلول را برای رقیق شدن و باز شدن لوله استفاده کرده سپس دستگاه لوله بازکنز 

 .برای رسوب زدات  اسایس آن به کار گرفته یم شود

داری به نام لوله بازکنی ارزان در اصفهان  کالهتی

داری  تلف اقدام بهبرخز از افراد سودجو با استفاده از روشهای مخ یم کنند؛ که باید در این مواقع از مکان های معتیر  کالهیر
داری وجود دارد که در ادامه به معرفز آنها  درخواست لوله بازکن بدهید. روشهای متداویل برای افراد سودجو، جهت کالهیر

 .یم پردازیم



 
داری در این زمینه بسیار افزایش یافته است    .با افزایش تعداد درخواست های لوله بازکنز کالهیر

ی  داری در لوله بازکنی با قیمت پایی   کالهتی

ر این روش در هنگام تماس با لوله بازکن، ابتدا قیمت پایینز برای انجام کار به شما اعالم نموده تا رضایت و موافقت شما د
ی درخواست یم کند و بهانه های مختلفز برای هزینه بیشیی یم  را دریافت نماید و زماتز که کار انجام شد از شما هزینه بیشیی

 .تراشد

داری با روش تخریب سیستم لوله کشی   کالهتی

وع به کار کرده و پس از مدتی با حالنی نگران و مضطرب به کارفرما اعالم یم کنند که  در این روش افراد سودجو ابتدا رسر
ز ترتیب  مشکل سیستم لوله کشر جدیست و دچار تخریب شده که نیاز به کنده کاری و تعویض لوله ها یم باشد و به همی 

 .ت زیادی را از شما مطالبه یم کنندقیم

داری با اسید لوله بازکنی   کالهتی

استفاده یم کنند و هزینه زیادی را بابت آن  محلول های غی  استاندارد برخز افراد هنگام مراجعه جهت لوله بازکنز از 
 .فاضالب شما را دارددریافت یم نمایند در صورتی که این محلول یک اسید معمویل بوده که امکان خراتر لوله کشر 



 
ز هزینه بیشیی  داران لوله بازکنز با محلول، بدون چک کردن وضعیت لوله سیع در متقاعد کردن شما برای گرفیی کالهیر

  .دارند

 هانه لوله بازکنی شناساب  محل برای دزدی به ب

ل و دزدی به مکان موردنظر مراجعه یم کنند و به بهانه این که  ز  برای شناسات  میز
ً
 لوله بازكن نبوده و رصفا

ً
برخز افراد اصال

 .یم زنند دزدی ابزاری را با خود نیاورده اند محل را ترک کرده و در فرصت مناسب دست به

، برای آگایه شما یم  نکات این
ً
 باشد و دلییل بر نگران شدن شما نیست. برای اطمینان میتوانید از مکان گفته شده رصفا

  سایت فنز کارا های معتیر به افراد مورد اعتماد درخواست بدهید. کافیست سفارش خود را در 
 

ثبت نموده و رفع گرفتگ
ز مورد تأیید و مجرب ما بسپارید  .لوله خود را به متخصصی 

 نی در اصفهانپاسخ به سؤاالت مطرح لوله بازک

ننی ممکن است سؤاالتی راجع به نحوه ی انجام کار، زمان و یا قیمت آن  بعد از ثبت درخواست لوله بازکنز به صورت اینیی
ز تمایم کاربران، سیع کردیم در اینجا به صورت مخترص  ک در بی 

 به این سؤاالت مشیی
 

برای شما پیش بیاید که برای رسیدگ
دازیمبه پاسخگوت  راجع عمده تری  انواع لوله بیر

 
 .ن سؤاالت شما در زمینه رفع گرفتگ

 توصیه های بهداشنی سایت فنز کارا، در ایام کرونا به افراد لوله بازکن اصفهان چیست؟��

ی از انتقال ویروس کرونا ⬅ ، استفاده از دستکش و ماسک از اقدامات اسایس جهت پیشگی  ز مرتب فیز لوله بازکنز شسیی
، به شما خدمات مختلفز در زمینه یم باشد که تمایم  ز این اصول و رعایت نکات بهداشنی رسویسکاران ما با در نظر گرفیی

 لوله ارائه یم دهند
 

 .رفع گرفتگ



 مدت زمان مورد نیاز برای حضور لوله بازکن در محل چقدر است؟��

ز ⬅  بی 
ً
د تا لوله بازکن اصفها 30تا  15پس از ثبت درخواست معموال ن در محل موردنظر حارصز شده و دقیقه زمان مییر

اتی از قبیل فیز استفاده کند در کمیی از  ز  .دقیقه، کار به شما تحویل داده یم شود 10چنانچه برای باز کردن از تجهی 

 هزینه استفاده از خدمات لوله بازکنز در سایت فنز کارا چقدر تمام یم شود؟��

 لوله در مدت ⬅
 

ان سخنی و شدت گرفتگ ز گذار است؛ بنابراین از آنجا که می  زمان جرم زدات  و به دنبال آن بر قیمت تأثی 
ات و دستگاه های به کار گرفته شده نرخ ایاب ذهاب و زمان آن را در محاسبه  ز لوله باز کن اصفهان عالوه بر هزینه تجهی 

 .هزینه لوله بازکنز به هنگام تحویل کار لحاظ یم نماید

 حویل کار الزایم است؟توجه به چه نکاتی پس از اتمام و ت��

باید به محض اتمام کار در حضور رسویسکار کلیه لوله های گرفته شده برریس و در صورت وجود هر گونه نقص در ⬅
ز دریافت شود  شده همانجا مطرح و فاکتور نی 

 .عملکرد وی که باعث پرداخت هزینه بیشیی

 

 


