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F�rmamız g�der açma konusunda yetk�n b�r h�zmet vermekte ve profesyonel ek�pmanları yanı sıra uzman kadrosu
�le kısa b�r sürede çözüm üretmekted�r. 7/24 serv�s �mkanı sayes�nde müşter�ler�m�z�n tüm sorunlarını kolay b�r
şek�lde ek�p arkadaşlarımız �le b�rl�kte gerçekleşt�rmektey�z. Serv�s ek�pler�m�z�n müşter�ler�n ulaşması �t�bar�yle
en kısa sürede h�zmet verd�ğ� bunun yanı sıra tüm �şlemler� kısa sürede tamamlanması f�rmamızı terc�h
etmen�z�n en öneml� sebeb� olacaktır.

Apartman, of�s, büro, �şyer�, lokanta ve benzer� her alanda müşter�ler�m�z�n başına geleb�lecek g�der açma
sorunları �ç�n hem tuvalet hem de lavabo açısından güven�l�r h�zmet sunmaktayız. Uğraşılması oldukça
meşakkatl� olan bu h�zmet, f�rmamız tarafından kısa b�r sürede ve mak�neler sayes�nde en bas�t ve en hızlı
çözümler �le �şlem tamamlamaktadır.

Kırmadan G�der Açma H�zmet�;

F�rmamız tarafından tüm tıkalı olan g�der boruları �ç�n h�zmet ver�lmekte ve bu tıkanıklıkların açılmasını kolay b�r
şek�lde sağlar. Ancak mak�neler yardımıyla kırıp dökmeden kolay b�r şek�lde g�der açma �şlemler� f�rmamız
tarafından üstlen�lmekte ve rak�p f�rmalara nazaran en uygun f�yatlar müşter�lere sunulur. Her zaman müşter�
memnun�yet�n� ön planda tutan f�rmamız uzman ek�p kadrosu �le uzun yıllardır çalışmalarını sürdürür.

Kırmadan G�der Açma H�zmet�

Görüntüleme özell�ğ�ne sah�p olan c�hazlarımız sayes�nde d�kkatl� b�r �şlem gerçekleşt�rmekte böylece yapılan
çalışmalarımız sırasında her b�r nokta hem bölgesel hem de bütünsel anlamda tek tek tem�zlen�r. Tesp�t ed�len
her b�r bölge �ç�n çözümü sağlamak amacıyla alternat�f yöntemler olarak ek c�hazlar kullanmakta ve
ulaşılab�lmes� en zor noktalara kadar tıkanmaya neden olan tüm atıkları tem�zlemekt�r.

F�rmamız tarafından kullanılan tüm c�hazlar tes�sat �şlemler� konusunda son teknoloj� olarak üret�lm�ş c�hazlardır.
F�rmamız her geçen gün teknoloj�y� tak�p etmekte ve g�der açma konusunda kullanılan her türlü mak�nen�n
tem�n�n� gerçekleşt�r�r. Son teknoloj� ürünler �le çalışan f�rmamız müşter�ler�ne hızlı ve kolay çözümler sunarak
�nşaat zahmet�n� yaşatmadan �şlemler�n� tamamlamaktadır.

G�der Açma H�zmetler�;

F�rmamız tarafından g�der açma konusunda ev, of�s ve benzer� tüm alanlar �ç�n uygulanan h�zmetler farklı ve
özell�kl�d�r. Her alanın g�der tıkanmasının sebeb�n�n farklı olması f�rmamızın çalışmalarını da çeş�tlend�r�lm�şt�r. Bu
kapsamda teras g�der açma �ç�n ağaç yaprakları, yağmur yağmasının etk�s� sebeb�yle oluşan tıkanıklıklarda



yardımcı olunmaktadır. Böylel�kle teras g�derler� kameralı c�hazlar yardımıyla hang� alanların tıkalı olup
olmadığına bakılmakta ve en hızlı şek�lde sorun çözüme ulaştırılmaktadır.

Balkon g�der� genell�kle rüzgâr sebeb�yle çöp ve kum taneler�n�n balkon g�der�ne b�r�kmes� sonucunda tıkanab�l�r.
Bu tıkanıklıklar �ç�n f�rmamız tarafından özel b�r robot ayrıcalığıyla g�der açma çalışması gerçekleşt�r�l�r. Böylel�kle
herhang� b�r boru zarar görmemekte ve �şlem kısa sürede tamamlanır.

G�der Açma H�zmetler�

Mutfak g�der� alanında genell�kle yemek yağları ya da yemek atıkları sebeb�yle kötü koku ve tıkanmalar
gerçekleş�r. Bu tür tıkanmalar özel mak�neler�m�z yöntem� �le kısa sürede tem�zlenmekte ve ortalama 5 yıl
süres�nce herhang� b�r sıkıntı yaşanır.

Atık su tahl�ye borularında oluşan tıkanıklıklar �se genell�kle evlerde ve �ş yerler� g�b� alanlarda büyük sorunlar
ortaya çıkar. Ancak bu tıkanmaları kısa sürede açan f�rmamız tüm sorunlara çözüm bulur. Bunun yanı sıra tuvalet
tıkanıklığı ve klozet g�der tıkanıklığı �ç�n de h�zmet veren f�rmamız, kameralı robotlar sayes�nde çalışma
sürdürmekte ve aynı şek�lde otopark ve banyo g�derler�nde de tüm kalıntıları tem�zler.

G�der Tahl�ye Tem�zleme;

G�der tahl�ye tem�zleme �şlemler� profesyonel b�r tes�satçı f�rması tarafından yapılmalıdır. Kısa aralıklarla
sorunlar yaşanması hal�nde g�der problemler� �ç�n kullanıcılar alternat�f yöntemler denemekted�r. Ancak g�der
açma tem�zleme �şlemler�n�n mak�neler tarafından çözülmes� öneml� b�r tem�zl�k yoludur.

G�der Tahl�ye Tem�zleme
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G�der açma tahl�ye tem�zleme �şlemler�n� f�rmamız tarafından g�der borularına yapışmış olan atıkların tamamen
tem�zlenmes� �le tamamlanır.

F�rmamız tarafından ac�l olarak g�der açma h�zmet� son s�stem tes�sat araçları �le gerçekleşt�r�lmekte ve kısa
sürede g�derler�n açılması başarılı b�r şekl�nde tamamlanmaktadır.

Ac�l G�der Açma H�zmetler�;

Tes�sat boruları �ç�n tem�zleme ve tıkanık açma h�zmetler� kapsamında çalışan f�rmamız çalışmaları �le adından
sıklıkla söz ett�rmekted�r.

Sektörün l�der �s�mler� arasında yer alan f�rmamız müşter� memnun�yet�n� ön planda tutmakta ve en uygun
mal�yetler �le çalışır.

Tuvalet tıkanıklığı açma

Ac�l g�der tıkanıklığı açma h�zmet� �ç�n f�rmamıza ulaşan müşter�ler�m�z�n problemler�n� kısa b�r sürede ve ac�l b�r
şek�lde tamamlamakta böylel�kle günlük yaşamın aksamasını önlemek profesyonel tes�sat araçlarımız sayes�nde
g�der açma h�zmetler� kapsamında en uygun ve en kalıcı çözümler� sunmaktayız. Kısa sürede g�der açma h�zmet�
vermem�z dolayısıyla özell�kle müşter� memnun�yet�n�n gözet�ld�ğ� �şyerler�nde madd� kayıpların önüne geçmek
amacıyla en hızlı h�zmet� vermektey�z. Aynı zamanda t�car� �şletmeler ve d�ğer tüm müşter�ler�m�z �le bakım
sözleşmes� kapsamında bell� aralıklarla bakım �şlemler�n� gerçekleşt�rmekte ve oluşab�lecek tüm sorunların
önüne geçmey� başarmaktayız.

Neden B�z� Terc�h Etmel�s�n�z?

F�rmamız müşter� memnun�yet� ekonom�k çözümler de hızlı h�zmet� sayes�nde sektörün l�der �s�mler� arasında
yer�n� almıştır. g�der açma h�zmet�m�z �ç�n profesyonel tem�zl�k kapsamında �şlem yapacağımız mekan �ç�n
ulaşab�lecek tüm sorunları üstlenmekte ve müşter�ler�m�z�n memnun�yet�n� en üst sev�yede tutmak amacıyla etk�n
çalışma sunmaktayız. P�yasanın en kal�tel� h�zmet�n� sağlayan f�rması olarak müşter�ler�m�ze sorunlarını kend�
sorunlarımızı g�b� görmektey�z.

Aynı zamanda f�rmamız yılların kattığı tecrübe sayes�nde her türlü tıkanıklık �ç�n etk�n h�zmet sunmaktadır.
Bugüne kadar k� müşter� deney�mler� �le g�der açma h�zmet�m�zde garant�l� çözüm �mkanı tanıyoruz. Bunun yanı
sıra garant�l� g�der açma h�zmet�m�z kapsamında tem�zl�k çalışmaları b�tt�kten sonra 1 yıl tıkanıklık olmayacağına
da�r garant� vererek sözleşme hazırlamaktayız. Sonrasında herhang� b�r tıkanıklık söz konusu olması hal�nde
müşter�ler�m�ze yen�den yardımcı olmayı vaat ed�yoruz.



F�rmamızın müşter�ler açısından en öneml� özell�kler�nden b�r�s� de uygun f�yatlı h�zmet sunmaktır. Kal�tes�n� her
geçen gün artıran ve ön verd�ğ� ç�zg�s�nden satmayan f�rmamız bel�rled�ğ� garant� şartları çerçeves�nde ve uygun
f�yatlar �le h�zmet sunmaktadır.

P�yasadak� b�rçok tes�satçı f�rmasında bulunmayan ek�pmanlar �le çalışan profesyonel ek�p arkadaşlarımız
kameralı robotlar sayes�nde her alanda G�der Açma sorunlarını kısa sürede çözmekte ve �ler�s� �ç�n herhang� b�r
sorun yaşamanın önüne geçmekted�r.

G�der Borusundan Suyun Ger� Basması Sorunu;

G�der borularının tıkanması �le b�rl�kte genell�kle suyun ger� basması sorunu yaşanab�l�r.

G�der Tıkanması

Bu durum genel olarak apartmanların bodrum katlarında meydana gel�r. B�r süre sonra g�der açma borusundan
p�sl�ğ�n ger� gelmes� ve en alt katta bulunan g�der boru hattından suların taşmaya başlaması sorunun haberc�s�d�r.
Bu sorundan kurtulmanın tek çözümü g�der açma �şlemler� �le suyun g�d�şatını engelleyecek olan noktayı tesp�t
etmek ve tem�zlemek olacaktır.

F�rmamız oldukça büyük b�r sorun olan g�der borusundan suyun ger� basması durumunda robot c�hazlar
sayes�nde g�der ağzından �ç kısmı kontrol etmekte ve tıkalı noktayı tesp�t ederek çözüme kavuşturmaktadır. g�der
açma borusunun tam olarak tem�zl�ğ� sağlandıktan sonra boru tem�zleme kamerası �le kontroller
gerçekleşt�r�lmekte ve tüm oluşab�lecek sorunların önüne geç�lmekted�r.

Toplu yaşam alanlarında sıklıkla karşılaşılan ve �nsanlar açısından oldukça büyük sorunu olan g�der borularının
taşması ş�md�ye kadar farklı yöntemlerle çözülmekted�r.

Ancak f�rmamızın çalışması kapsamında son s�stem teknoloj�ler� �le üret�lm�ş g�der açma c�hazları sayes�nde her
türlü tıkanma sorunu çözüme ulaşab�lmekted�r.

Evde Deneneb�lecek G�der Açma Yöntemler�;

Bazı durumlarda g�derler ufak yöntemlerle de çözüleb�lmekted�r. Hatta g�derler tıkanmadan önce bazı
yöntemler�n denenmes� �le b�rl�kte büyük sorunların önüne geçmekte mümkün olab�lmekted�r. Ancak bu �şlemler
sırasında g�der borularına herhang� b�r zarar vermemek oldukça öneml�d�r.



Evde Deneneb�lecek G�der Açma
Yöntemler�

Evde deneneb�lecek bas�t g�der açma �şlemler�n�n başından k�myasal tıkanıklık açıcı ürünler yer almaktadır. Bu
�laçlar sıcak su �le karıştırılarak g�der bölümüne dökülmekte ve kısa sürel� tem�zl�k sağlanmaktadır. Ancak �şlem
sırasında oldukça d�kkatl� olmak, el ve yüz �le temasından kaçınmak oldukça öneml�d�r. Bunun yanı sıra lavabo
açıcı olarak satılan ürünler�n �ler�k� dönemlerde borulara zarar vereceğ� düşünülmekte ve sıklıkla kullanılması
öner�lmekted�r.

Ya da herhang� b�r s�vr� aletler �le g�der �çer�s�ndek� tıkanıklığı açmak tazy�kl� su �le boruların tem�zl�ğ�n� sağlamak
da mümkündür. Ancak �şlem sırasında boru hatlarına herhang� b�r zarar vermemek oldukça öneml�d�r. Bu
yöntemler�n denenmes� �le b�rl�kte herhang� b�r çözüme ulaşılmadıysa f�rmamız �le �let�ş�me geçerek kapsamlı
G�der Açma h�zmet�m�zden faydalanab�l�rs�n�z.

Boru Tıkanıklığı İç�n Kes�n Çözüm Nasıl Olur?

Burun tıkanıklıkları �ç�n evde kullanılan yöntemler genell�kle tam b�r sonuç vermez. F�rmamız tarafından kullanılan
tıkalı boruları açab�lmek �ç�n üret�lm�ş teknoloj�k c�hazlar sayes�nde kolaylıkla tıkanıklık alanları görüntülemekte ve
gerekl� tem�zlemeler yapılır.

F�rmamız tarafından tıkalı boruları açma �şlem� �ç�n robot s�steml� mak�neler yardımıyla görüntüleme ve
tem�zleme �şlem� yapmakta tıkanıklıklar açıldıktan sonra müşter�lere su borusu anal�z� raporu tesl�m etmekted�r
ve son durumu göster�l�r.

Kameralı C�hazlar �le G�der Görüntüleme

F�rmamız g�der açma �şlemler� sırasında görüntüleme özell�ğ�ne sah�p olan c�hazlar �le d�kkatl� ve özver�l� b�r
çalışma gerçekleşt�rmekte ve g�der borusunun her noktasını �ncelemekted�r. Böylel�kle hem bölgesel hem de
genel anlamda tıkalı bölgeler�n� tesp�t� ve tem�zlenmes� kolaylıkla yapılır. Tesp�t ed�len bölgelere ulaşmak
konusunda �se gerekl� olan çözüm yöntemler� �le sunmakta ve c�hazlar yardımı �le ulaşılması en zor noktalardak�
tıkanmalara dah�l çözüm bulur.

G�der açma �şlemler� �ç�n özel olarak kullanılan profesyonel mak�neler sayes�nde tıkanan g�der borularındak�
bütün maddeler� parçalama, �tt�rme yöntem� �le tem�zlemekte ve kanal tahl�yes� sağlanmaktadır.

Kamera özell�ğ�ne sah�p profesyonel c�hazlar sayes�nde açılmadan önce görüntü alınmakta böylel�kle
tıkanmalarda hang� noktalarda sorun yaşandığı öğren�lmekted�r. Görüntü �şlem�n�n kısa b�r sürede



tamamlanmasının ardından g�der hattındak� tıkanıklığın g�der�lmes� ve tıkanıklığın oradak� etk�ler�nden kurtulması
sağlanır.

Müşter�ler�m�z�n uzun süre sorunsuz b�r şek�lde g�der borularını kullanılab�lmes� açısından tüm alanlarda tahl�ye
�şlem� ve tem�zleme h�zmet� yapılır. Yalnızca b�r alan �ç�n değ�l f�rmamız p�yasadak� d�ğer tes�satçılara nazaran
her alanda h�zmet vermekte böylel�kle �ler�k� dönemlerde uzun b�r süre boyunca tıkanıklık olmayacağının
güvences� ver�l�r.

7/24 G�der Açma H�zmet�

F�rmamız 7/24 ac�l olarak g�der açma �şlemler� �ç�n müşter�lere her an destek sunmaktadır. 7/24 olarak h�zmet
veren f�rmamız kırmadan, dökmeden tıkanıklık açma serv�s� olarak müşter�ler�ne mal�yet külfet� de eklemekted�r.
Böylel�kle herhang� b�r yer�n kırılması söz konusu olmadan kameralı g�der açma c�hazları �le tesp�t �şlemler� ve
tem�zleme �şlemler� kolaylıkla yapılmaktadır.

7/24 g�der açma h�zmet� veren f�rmamız kısa b�r süre �çer�s�nde banyo, mutfak, tuvalet ve benzer� tüm alanlar �ç�n
tıkanıklıkları kısa sürede tem�zlemekte ve müşter�ler�n günlük yaşamını h�çb�r şek�lde etk�lemeyecek durumla
h�zmet vermekted�r. Hem kısa sürel� hem de uygun f�yatlı h�zmet�m�z sayes�nde müşter� memnun�yet�n� de üst
düzeyde tutmaktayız.

Tuvalet Tıkanması

Özell�kle toplu yaşamın bulunduğu alanlarda günlük hayatta en çok başa gelen sıkıntılardan b�r tanes� tuvalet
tıkanması sorundur. Genell�kle ev ve �ş yerler�nde oluşan bu sorunlar ortam h�jyen�n� bozulab�leceğ� �ç�n
kullanıcıların sağlığını tehd�t etmekte ve p�s kokular sebeb�yle sorun yaşanmaktadır. Aynı zamanda özell�k ve
�şyerler�nde müşter� kaybına da neden olduğu �ç�n kısa sürede tıkanıklıkların g�der�lmes� oldukça öneml�d�r.

Tuvalet tıkanıklığı �ç�n özell�kle kısa sürede h�zmet veren f�rmamız ev ve �şyerler�nde kameralı görüntüleme
c�hazları, dem�r çubuk, basınçlı su pompası g�b� araçlar sayes�nde kısa sürede g�der borularını açmakta
böylel�kle d�ğer yöntemlere nazaran ekonom�k anlamda sorun çözülmekted�r. Herhang� b�r kırma �şlem�
yapmadan ve fayanslara zarar ver�lmeden, mal�yet sıkıntısı olmadan tuvalet tıkanıklıkları kolay b�r şek�lde
g�dermekte ve ortamın h�jyen� sağlanmaktadır.

Banyo G�der� Tıkanması;

Genell�kle şampuan ve sabun kalıntıları, deterjan kalıntıları ve saç b�r�k�nt�ler� banyo g�der�n�n tıkanması
konusunda büyük sorunlar ortaya çıkartab�l�r. Banyo g�der�n�n tıkanması, p�s suyun banyoda b�r�kmes� sonucunda
oldukça büyük b�r rahatsızlık ortaya çıkarmaktadır.



Banyo G�der� Tıkanması

Hem h�jyen hem de tem�zl�k açısından büyük b�r sıkıntı olan banyo g�der� tıkanması durumu uzun b�r süre
beklenmes� hal�nde kötü kokular ortaya çıkarmaktadır. B�r�ken bu su başlarda bas�t b�r sorun olarak görünmüş
olsa da b�na açısından c�dd� zararlar oluşturab�l�r.

Banyo g�der� tıkanması genell�kle küvet, fayans ve banyo dolaplarını büyük oranda etk�ler. Bu kapsamda banyo
g�der� tıkanması sorunlarınızda uzun süre beklemeden f�rmamız �le görüşerek daha fazla mal�yete sebep
olmadan banyo g�der açma h�zmet�n�z� tamamlarız. Zahmets�z olarak kameralı c�hazlar �le banyo tıkanıklığını
tesp�t etmekte ve tıkanıklığı çözmektey�z.

Mutfak Lavabosu Tıkanması;

Mutfak Lavabosu Tıkanması

Genell�kle ev hanımlarının tabak ve tencerelerdek� yemek kalıntılarını çöp kovası yer�ne lavaboya dökmes�, yağ
b�r�k�nt�ler� oluşması g�b� sorunlar sonradan mutfak lavabosunu tıkamaktadır. Tıkanıklığın başlaması �le b�rl�kte
genell�kle yapılan k�myasal lavabo açıcılar �le tıkanıklığın g�der�lmes�n� sağlamaktır. Ancak genell�kle �şe
yaramayan ve �ler�k� dönemlerde boruya zarar verd�ğ� anlaşılan bu yöntem yer�ne f�rmamız tarafından kolaylıkla
mutfak g�der� tıkanması çözüleb�l�r.

Meyve ve sebze parçaları, s�gara �zmar�t�, kızartma yağları, yemek artıkları genell�kle lavaboda b�r�kmekte ve kısa
b�r süre sonra bu atıklar tıkanıklık oluşturur. Sürekl� olarak mutfak lavabosunun dolması tem�zl�k açısından
zorluklar yaşatab�l�r. Bu konuda f�rmamız tarafından kırmadan ve herhang� b�r madd� külfet yaratmadan kısa
sürede tıkanıklıklar g�der�lmekte ve �şlem tamamlanmaktadır.



Tuvalet Tıkanıklığının Nedenler�;

Tuvalet tıkanıklığını en öneml� sebepler�nden b�r�s� çocukların tuvalet eğ�t�m� sırasında yanlış b�lg�ler ed�nmes�
olarak b�l�n�r. Çocuklar küçük yaşta tuvalet eğ�t�m� alırken peçeteler�n çöp kovasına değ�l tuvalet g�der�ne atması
b�r süre sonra büyük sorunlar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle eğ�t�m sırasında çocuğu b�lg�lend�rmek oldukça
öneml�d�r. Aynı zamanda küçük çocukların yabancı maddeler atması da tıkanıklık oluşturab�l�r.

Tıkanıklık Olmamasına Rağmen G�der Suyu Çekm�yor Sorunu;

Bazı zamanlarda kullanıcılar tıkanıklık oluşturacak herhang� b�r �şlem yapmalarına rağmen g�der�n suyu
çekmed�ğ�n� �fade eder.. Bu g�b� durumlarda genell�kle g�der borularını kontrol etmek gerek�r. Tuvalet taşlarının alt
kısmında bulunan es borusu �ç kısmı zamanla k�reç tutab�l�r, bu k�reç zamanla g�der� tıkayab�lmekted�r. Aynı
zamanda tuvalet g�der borularının yapıldığı sırada kullanılan kapalı d�rsekler�n suyun rahat g�tmes�n� engellemes�
sebeb�yle zamanla bu kısım k�rlenmekte ve tıkanıklık oluşturur.

Hatta kullanıcılar kend� tuvalet taşlarını ve g�der borularını değ�şt�rm�ş olsalar dah� apartman alt g�der borusunda
oluşab�lecek herhang� b�r sıkıntısı sebeb�yle tıkanıklık yaşanab�lmekted�r. B�nanın ana borusunda daralmalar
olab�leceğ� �ç�n bu g�b� durumlarda borular açısından �şlem yapmak gerekeb�l�r.

Banyo Lavabosu Neden Tıkanır?

Banyonun lavabosu tıkanıklık açısından d�kkat ed�lmes� gereken bölümler arasındadır. Genell�kle tıraş olurken
lavaboya kıl dökmek ya da saç tararken tarağa takılan saçların banyo lavabosuna atılması tıkanıklığın başlıca
nedenler� olarak b�l�n�r. Aynı zamanda evc�l hayvanların kıyafetlere yapışan tüyler� banyo lavabosuna atılması
zamanla su g�der�n�n tıkanmasına neden olmaktadır. Bu durumlar atık suyun geç�ş�n� yavaşlatma ya da zamanla
tamamen engelleyeb�lmekted�r.

Bunun yanı sıra da�ren�n k�reçl� su kullanması da zamanla atık su borusunda k�reçlenme olmaması ve boru �lk
çapının daralmasına bağlı olarak tıkanıklık oluşturmasıdır. İnşaat hal�nde olan banyo lavabosunun g�der�ne
ç�mento ya da s�l�kon g�b� �nşaat malzemeler�n�n b�r�kmes� de �ler�k� zamanlarda sorun yaşatab�l�r.

Lavabo Açıcı K�myasallar İle Tıkanık Açma Yöntem�;

Son zamanlarda sıklıkla kullanılan lavabo açma yöntem� olarak lavabo aç çözelt�ler� olduğu b�l�n�r.

Lavabo Açıcı K�myasallar İle Tıkanık Açma
Yöntem�



Bu k�myasal yöntem aslında �nsan sağlığına oldukça zararlı ve aynı zamanda borular açısından da zamanla
zarar oluşturab�lecek b�r yöntemd�r. Ancak sorunu çözeb�len bu yöntem sırasında kullanıcıların oldukça d�kkat
etmes� hayat� önem taşır.

K�myasal çözelt�y� kullanmadan önce kullanıcının mutlaka eld�ven, maske ve koruyucu gözlük kullanması öner�l�r.
Lavabo açıcı k�myasal paket kısmında yer alan güvenl�k tedb�rler�ne göre hazırlanmaları ve c�lde temasından
kaçınılmalıdır.

İşlem önces�nde 3 �le 5 dak�ka önces�nde kaynar su hazırlamak ve lavabonun yanına get�rmek gerek�r. Çözelt� �le
kaynar suyu tıkanıklık yaşanan bölgeye b�rl�kte dökmek tıkanıklığın çözümü açısından yeterl� olacaktır. Çözelt�
kullanıldıktan sonra 10 �le 15 dak�ka arasında beklemek sonrasında bol m�ktarda soğuk su dökmek gerek�r.

Bu �şlemler genell�kle k�myasal çözelt�ler �le yapıldığı �ç�n borulara uzun vadede zarar vereb�l�r. Başlarda
tıkanıklığı açıyor g�b� görünse de �ler�k� dönemlerde zamanla g�der borularını aşındırmakta ve daha büyük tes�sat
sorunlarına yol açab�l�r.

Kanal Açma H�zmet�
Kanal Borularında Yıkama H�zmet�
P�maş Açma H�zmet�

Atık su tes�satlarında zamanla boru �çer�s�nde çeş�tl� nedenler dolayısıyla oluşan tıkanmaları kanal açma h�zmet�
�le çözmekted�r. Kanal�zasyon borularının tıkanmaları bazı zamanlarda �se da�redek� tuvalet ve lavabo g�derler�n�n
tıkanması sebeb�yle kanal açma yöntemler�ne başvurur.

Yağmur yağdığı sıralarda kanal borularında tıkanma oluşumu daha fazla görülür. Bu durum çatılardak� toz, tüy ve
benzer� atıkların yağmur esnasında su �le b�rl�kte kanala gelmes� sonucu oluşur. Da�relerden gelen herhang� b�r
açık madden�n de kanallar �çer�s�nde tıkanıklık oluşturması sonucunda f�rmamız tarafından hem da�reler hem de
kanal açma �şlem� �le h�zmet vermektey�z. Kanal açma robotu sayes�nde kolaylıkla kanal görüntüleme �şlemler� ve
tem�zleme h�zmet� ver�lmekted�r.

Kanal�zasyon bozukluklarında yaşanan en büyük problemlerden b�r�s� de göçük oluşmasıdır. Plast�k
malzemelerden oluşan kanal�zasyon s�stemler� kırılgan b�r yapıya sah�p oldukları �ç�n zamanla oluşan baskı
sebeb�yle kırılma da oluşab�l�r. Bu nedenle büyük b�r tıkanıklığı oluşması söz konusudur. Ancak f�rmamız bu g�b�
durumlarda kolaylıkla müdahale �şlem�n� gerçekleşt�rmekte ve oluşab�lecek tüm sorunların önüne geçer.

Genell�kle büyük �şletmeler ve apartmanlarda kanal�zasyon s�stem�n�n tümüyle değ�ş�kl�ğe uğraması büyük b�r �ş
gücü kaybına ve farklı sorunlara yol açab�lmekted�r. Bu b�l�nçle çalışmalarımız sırasında teknoloj� kullanarak
herhang� b�r tad�lat �şlem�ne başvurmadan boruların �ç kısmında yıkama �şlem� gerçekleşt�rmektey�z.

Kanal�zasyon g�der açma konularında müşter�ler�m�ze doğru teşh�s ve en uygun mal�yete göre kalıcı çözümler
sunuyoruz. B�nalar ve �şletmeler�n kanal hatlarındak� tem�zl�k çalışmalarımız profesyonel ek�pler�m�z ve
profesyonel ek�pmanlarımız sayes�nde kısa sürede tamamlanmaktadır ve tüm p�s su tıkanmaları geç�c� değ�l
kalıcı çözümler �le sonucu ulaşır.

Yüksek basınçlı kanal yıkama mak�neler�m�z sayes�nde kanal borularında �lk günkü g�b� tem�zl�k �mkanı
sunuyoruz. G�r�lmes� zor çukurlar �çer�s�nde kullanılan yıkama hortumların sayes�nde tüm tem�zl�k �şlemler� kısa
sürede yapılmakta ve günlük hayat h�çb�r şek�lde etk�lenm�yoruz. F�rmamızın öncel�ğ� her zaman müşter�
memnun�yet� olmakla b�rl�kte tecrübeler�m�ze dayanarak atık su borularında oluşab�lecek tüm tıkanmaları
çözeb�l�yoruz.
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F�rmamız g�der açma h�zmetler� kapsamında �lk olarak banyo, mutfak, tuvalet g�b� tıkanmalar �ç�n bölgesel olarak
çalışma yapmakta sonrasında sorunun çözüme ulaşamaması �le b�rl�kte p�maş açma h�zmet�ne kadar
çalışmalarını sürdürmekted�r. B�nanın dışında bulunan ana su borusunun tıkanması durumlarında f�rmamız hızlı
ve etk�l� b�r şek�lde tıkanıklığını açar.

P�maşta bulunan g�der tıkanıklığı genell�kle kullanıcılar tarafından oluşur. G�der borularını herhang� b�r atık
atılması �le b�rl�kte su g�der� tıkanmakta ve suyun tahl�ye olması �mkânsız hale gel�r. B�nalardan başlayan bu
sorunun daha da artması �le b�rl�kte p�maş boruları tıkanmakta ve tüm b�nanın g�der�n�n sorunsuz çalışması
�mkansız hale gel�r.

Özell�kle yen� h�zmete sunulmuş olan b�nalarda �nşaat malzeme atıklarının p�maş borularına sıkışması
sonucunda su tahl�yes� engel� oluşur. İk� nedenle de oluşan g�der tıkanıklıkları f�rmamız tarafından tesp�t
ed�lmekte ve en doğru çözüm müşter�ler�m�ze sunulmaktadır. Her zaman müşter� memnun�yet�n� ön planda
tutarak h�zmet sunan f�rmamız tüm g�der borularının tıkanıklığı �ç�n bölgesel yanı sıra genel anlamda
çalışmalarını sürdürür.

Gerek da�rede gerekse tüm b�na �ç�n müşter�ler�m�z�n memnun�yet�n� gözeterek çalışmalarımızı sürdürmekte ve
g�der tıkanıklığına hızlı b�r şek�lde açab�lmektey�z. H�zmet alanımız tüm g�der borularını kapsar. Tıkanıklık hang�
alanda olursa olsun ve zorluğu kadar fazla olursa olsun f�rmamız kısa sürede görüntüleme ve tem�zleme
�şlemler�n� yaparak tem�z b�r g�der borusu tesl�m etmekted�r. Aynı zamanda f�rmamız tarafından tesl�m ed�len bu
�şlemler�n uzun b�r süre garant�s� bulunur. Tekrar tıkanıklık yaşanması durumunda f�rmamız tarafından ücrets�z
olarak yardımcı olunmakta ve tekrar detaylı h�zmet ver�l�r.

Uzman ek�pler tarafından gerçekleşt�r�len çalışmalarımız kısa sürede tamamlamakta ve tesl�m ed�l�rken 1 yıl
boyunca tıkanıklık yaşanmayacağına garant� ed�lmekted�r. Her alanda müşter� memnun�yet�n� gözeten f�rmamız
g�der hattımın anal�z durumunu da müşter�lere tesl�m eder.

G�der Açma H�zmet�nde L�der F�rmayız;

Tüm g�der açma h�zmet� kapsamında çalışan f�rmamız sektörün l�der �s�mler� arasında yer�n� almıştır. Aynı
zamanda yılların tecrübes�yle h�zmet veren f�rmamız deney�ml� ek�b� sayes�nde hem kısa sürede hem de etk�l�
çözümler sunar. Her zaman müşter� memnun�yet�n� en üst sev�yede tutmayı amaçlayan f�rmamız müşter�ler�n�n
�stekler� doğrultusunda çalışmakta ve çalışma alanında kullanılan c�hazlar konusunda b�lg�lend�rme yapar.

Tecrübel� ek�p arkadaşlarımız kullanılan son s�stem c�hazların kullanımı konusunda yetk�n b�lg�ye sah�p olmakta
ve bu deney�m sayes�nde �şlemler kısa sürede sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda �şlem sırasında her adım �ç�n
müşter� b�lg�lend�r�lmekte bu kapsamda kal�tel� h�zmet ver�lmekted�r.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

F�rmamızın deney�ml� ve kal�tel� h�zmetler�nden faydalanmak �ç�n �let�ş�m adresler�m�z üzer�nden b�ze
ulaşab�l�rs�n�z. F�rma yetk�l�ler�m�z tarafından müşter�ler�m�ze doğru b�lg�y� �letmekte aynı zamanda f�yatlar
konusunda y�ne müşter� memnun�yet�n� gözetmekted�r.

Tüm g�der açma h�zmetler� �ç�n f�rmamız �le �let�ş�me geçeb�l�r kırmadan ve mal�yet artışı oluşmadan kısa sürede
h�zmet�m�zden faydalanab�l�rs�n�z. Her alanda kal�tey� ve deney�m� ön planda tutan f�rmamız bu kapsamda
deney�ml� ek�p arkadaşları �le çalışmakta ve son teknoloj�y� sürekl� olarak tak�p etmekted�r.

G�der açma h�zmetler� kapsamında kullanılan tüm ek�pmanlar �le h�zmet veren f�rmamız bu konuda en yetk�n
c�hazlar �le h�zmet vermekted�r. Daha detaylı b�lg�ye ulaşab�lmek �ç�n �let�ş�m adresler�m�z üzer�nden görüşme



sağlayab�l�r ve ayrıntılı olarak f�yat b�lg�s� alab�l�rs�n�z. F�rmamız sektörün en uygun f�yatları �le garant�l� tem�zleme
ve görüntüleme h�zmet�n� sunmaktadır.
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