
 پروژه یو محل فن یغرب یدر شهرها یخدمات لوله بازکن تیوضع

 است لومتریک 6به شما  یلوله بازکن نیکترینزد ینیتخم فاصله

 اعته بدون وقفهس 24کار متخصص  ساعت

 سال سابقه کار 16در سابقه کار  متخصص

 چاه یو حفار یخدمات لوله بازکن شرح

 مهارت درجه نمره

 شهرک غرب یبازکن لوله

شهروندان  اریرا در اخت تیفیک نی، بهتر زاتیتجه نیشهرک غرب ، تالش شده است تا با استفاده از بهتر یبا ارائه خدمات لوله بازکن 

مختلف و با  یمسدود شده را به روش ها یکنند در اسرع وقت در محل باشند و لوله ها یم یما سع یقرار دهد. لوله کش ها زیعز

 مناسب برطرف کنند. متیق

 

 ریتوان به موارد ز یآن م یابانهایخ نیمناطق در غرب تهران است و از مهمتر نیاز سرگرم کننده تر یکیشهرک غرب  منطقه

 اشاره کرد:

 

 نیزم رانیا ابانیخ

 گلستان ابانیخ

 یخورد بلوار

 مهستان ابانیخ

 …و

توانند در هر زمان از شبانه روز درخواست  یدر دسترس است و افراد م یشهرک غرب به صورت شبانه روز یلوله بازکن خدمات

 «را داشته باشند.  یتخصص یارسال لوله بازکن

 

دهد.  یارائه م زیعز انیکامل به شما مشتر تیو مسئول تیفیک نیتهران را با بهترخدمات افتتاح خط لوله در سراسر  هیبرند کل تیسا

 یخود دسترس یلوله بازکن برا نیکترینام منطقه خود ، به شماره تماس نزد یفقط با جستجو دیتوان ی، م دیکه هست یدر هر منطقه ا

 و .. هی، به عنوان مثال لوله بازکن شمال تهران ، پونک ، صادق دیکن دایپ

 

 م؟یریشهرک غرب تماس بگ یبا لوله بازکن دیبا ییچه نشانه ها مینیب یم یوقت

 .میکن ینمونه ها اشاره م نیتر جیاز را یمقاله به برخ نیدهد که فاضالب بسته است و در ا یمتعدد نشان م عالئم

 

 طیفاضالب در مح یدائم یبو

 از توالت استفاده ایآب در هنگام شستشو ، حمام  هیدر تخل ریتاخ

 طیکننده در مح ریغافلگ آفات



نشانه  تیموجود در سا ی، لوله کش ها دینباش یلوله کش متی. نگران قدیفکر کن یعالئم ، بهتر است بالفاصله به راه حل نیمشاهده ا با

 افراد منصف هستند.

 

 در غرب تهران یبازکن لوله

 است؟ یشامل چه خدمات یغرب یخط لوله در شهرها یها سیسرو

 .دیرا بردار… مسدود شده ساختمانها ، ادارات ، رستورانها ، باغها و یها فاضالب

 (یغرب یدر شهرها یلوله کش یبرا ادیز ی)تقاضا یرانیو توالت ا یتوالت فرنگ حذف

 دیرا بردار یو توالت فرنگ ییظرفشو نکیس

 یفاضالب شهر افتتاح

 دیببر نیفاضالب را از ب یبد چاه ها یبو

 دیساختمان را حذف کن یو بلوک ها مانیمانند س یخاص و جد یها بلوک

 ….شود ، باغ ، آشپزخانه و یمنفجر م حمام

 یغرب یبازکردن لوله در شهرها یروشها نیتر متداول

نه فاضالب وجود دارد که بسته به نوع ، اندازه و محل سد متفاوت است. اما چند نمو یلوله ها یبردن گرفتگ نیاز ب یراه برا نیچند

 روش ها عبارتند از: نیا نیتر نانیو قابل اطم نیتر جیاز را

 

 دیلوله بازکن استفاده کن از

که دارد در  یقدرتمند است و با عملکرد اریدستگاه بس نیاست. ا ریفنر انعطاف پذ کیو  یکیژنراتور الکتر کیبازکن شامل  لوله

دستگاه را دارند ، لوله  نیکار با ا یبرا یکه دانش و مهارت کاف یغرب یمثر است. متخصصان شهرها زیتشنج ها ن نیدتریشد نیتسک

 کنند. یرساندن به محل برطرف م بینحو و بدون آس نیترفاضالب مسدود شده را به به

 دیپمپ فشار هوا استفاده کن از

کند ،  یه هوا را فشرده ماست ک نیدستگاه ا نیمثر است. عملکرد ا اریفاضالب بس یلوله ها یدر رفع گرفتگ نیدستگاه همچن نیا

 فرستد تا لوله مسدود شده مجبور به حرکت شود. یبه داخل لوله م ادیسپس آن را با فشار ز

 دیلوله بازکن استفاده کن ای یمحلول پمپ دست از

 یغربشهر  یپروژه ، بازکن ها یانی، در مراحل پا نیمثر است. عالوه بر ا یو سطح فیضع اریبس یتشنج ها یدو روش برا نیا

 حاصل شود. نانیاطم شتریتا از برداشتن سد ب زندیر یرا داخل لوله م یمحلول لوله بازکن یمقدار

افراد در تمام مراحل  نیدهند. ا یارائه م یدر شهرک غرب خدمات خود را با حفظ کامل در مناطق بهداشت یلوله بازکن متخصصان

 لیبه شما تحو زیرا تم طیپروژه مح انیکننده همراه دارند و در پا یمصرف و مواد ضد عفون کباریخدمات با خود ماسک ، دستکش 

 دهند. یم

 

 یکه در باال ییاز لوله کش ها یکیاست با  یبرچسب ، کاف یدر غرب تهران بر رو یخدمات لوله کش هیلذت بردن از کل یبرا

 منزل شما را در اسرع وقت حل کنند. یه کشتا آنها بتوانند مشکل لول دیریتماس بگ دیصفحه مشاهده کرد

 



در  گنالیزمان ممکن با خدمات منطقه لوله بازکن س نیدر کوتاه تر دیتوان یم ریز یصوت لیبا گوش دادن به فا دیمهم است که بدان نیا

 .دیمنطقه شهرک غرب تهران آشنا شو


