
 کار یفن تیو موقع هیطریق یلوله بازکن سیسرو تیوضع

 .است لومتریک 5لوله باز  نیکترینزد یبیتقر فاصله

 و بدون وقفه یساعت کار حرفه ا 24

 یسال تجربه حرفه ا 15

 خوب باز سیسرو - هیچاه تخل -لوله باز  سیسرو حاتیتوض

 مهارت درجه سطح

 تهران هیطریق یلوله بازکن سیسرو

 .شود یزمان ممکن ارائه م نیساعته و در کوتاه تر 24 هیطریق یلوله بازکن سیسرو

 

مجلل معروف است.  یو خانه ها یعال یآب و هوا لیمناطق شمال تهران است و به دل نیاز بهتر یکی هیطریق

 یمنطقه نامگذار نیدر ا یگرید ابانیخ دیخواه یحال ، اگر م نیاست. با ا هیطریق ابانیمنطقه خ ابانیخ نیمهمتر

 :دیاشاره کن ریبه موارد ز دیتوان ی، م دیکن

 

 اندازگو بلوار

 کبه بلوار

 صباح بلوار

 ایگاردن ابانیخ

 هیپامان ابانیخ

 یعتیشر ابانیخ

 .. و



 اءیفاضالب ، برداشتن اش یاز جمله بازکردن چاه ، حذف بو یادیخدمات ز هیطریق یلوله بازکن متخصصان

کمک  یبرا دیتوان یزمان ممکن م نیدر کمتر ازیدهند و در صورت ن یچاه ها را ارائه ممانند طال و هدفون از 

 .دیریتماس بگ

 

 نیرفع ا یرا برا یاقدامات فور دیتوان ی، م دیدار یمحل کار مشکل ایفاضالب خود در خانه  یبا لوله ها اگر

لوله بازکن در تهران در منطقه شما  نیکترینزد نیکردن آنال دایپ یرا برا یژگیو نی. برچسب ادیمشکل انجام ده

با متخصصان لوله  دیتوان ی، م دیکن یرا جستجو م یاریاخت یدهد. به عنوان مثال ، اگر لوله بازکن ها یارائه م

 .دیریو با آنها تماس بگ دیریبازکن در منطقه خود تماس بگ

 

 هیطریق یلوله بازکن سیسرو

 هیطریدر ق یخدمات لوله بازکن ستیل

 ٪100را با  ی، بازکردن چاه و زهکش یخدمات لوله بازکن هیتوانند کل یم هیطریق یلوله بازکن انمتخصص

 :خدمات عبارتند از نیا. دهند انجام ضمانت

 

 دیمسدود شده را بردار یها ییها و دستشو نکیس

 مسدود شده یفرنگ توالت

 دیرا بردار یرانیمسدود شده ا یها یفرنگ توالت

 دیفاضالب مسدود شده حمام را بردار یها لوله

 ها نگیو پارک اطیح یگرفتگ رفع

 دیمسدود شده را باز کن یحلقه ا کفش

 ییظرفشو نیو ماش ییلباسشو نیلوله ماش یگرفتگ رفع



 رهیو غ ری، ق ی، مصالح ساختمان مانیمسدود شده با س یبرد ، از جمله: لوله ها یم نیرا از ب دیشد یها اسپاسم

... 

 .دیو حمام بردار ییمانند تلفن همراه و جواهرات را از دستشو یمتیق یایاش لطفا

 فاضالب یبو حذف

 با ابزار لوله باز لوکس و مدرن هیطریباز ق لوله

نوع انسداد ، بسته به طول و نوع لوله فاضالب ، لوله را با  صیاز محل و تشخ یلوله بازکن محل دیاز بازد پس

 .دیکن باز ریز یاز دستگاه ها یکی

 

 فنر لوله بازکن دستگاه

 یلوله بازکن دست فنر

 هوا یفشرده ساز پمپ

 واتر جت دستگاه

 با مته فنر

 بازکن تراموا لوله

 کباریکنند. استفاده از ماسک ، دستکش  یرویپ یو بهداشت یمنیبه طور کامل از نکات ا دیلوله بازکن ها با همه

 .کار ما است یاصل نیاز قوان یکیکننده  یمصرف و ضد عفون

 

 "برچسب"=  عنوان

 



از لوله بازکنها در  یکیاست با  یبرچسب ما ، کاف تیدر سا هیطریق یخدمات لوله بازکن هیبه کل یدسترس یبرا

 یتا مشکل لوله لوله خانگ میکن ی، ما به شما کمک م دیریتماس بگ میصفحه مشاهده کرد یکه در باال یستیل

 . بهدیخود را در اسرع وقت حل کن

 یلوله بازکن یتا خدمات ارائه شده برا دیکن یریو بارگ دیرا بشنو ریز یصوت یلهایفا دیتوان یم نیهمچن

 .میرا به طور خالصه ارائه ده هیطریبرچسب در منطقه ق

 

 

 در تهران هیطریمناطق مربوط به افتتاح ق ریخدمات در سا افتتاح


