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F�rmamız tarafından h�zmet� ver�len kanal ve Kanal�zasyon görüntüleme �şlemler� sayes�nde, müşter�ler�m�z
profesyonel b�r şek�lde sorunlarından kurtulmaktadır.

Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�m�zde kanal ve borularda oluşmuş tıkanmalar �ç�n, tam kaynağını öğrenmek
açısından sorun tesp�t� yapmaktayız.

Sorun tesp�t�n�n hemen ardından son s�stem teknoloj�ye sah�p olan mak�nelerle, kanal ve kanal�zasyondak�
tıkanıklığı tam anlamıyla g�dereb�l�r�z.

Kanal�zasyon görüntüleme c�hazlarımız h�zmet b�t�m� �le b�rl�kte, görüntü ve raporlarını ayrıntılı b�r şek�lde
sunmaktayız. Böylel�kle tem�zl�k çalışmaları açısından büyük kolaylıklar elde ed�lmekted�r.

Elde ed�lm�ş olan görüntüler ve raporlar sayes�nde, kısa sürede sonuca ulaşmak da mümkün olur.

Kanal�zasyon Görüntüleme Ned�r?

Kanal�zasyon görüntüleme ned�r den�ld�ğ�nde, genel olarak görüntüleme h�zmet� kanal tıkanıklığı ş�kâyet�
sebeb�yle başlatılmaktadır. Uzman ek�pler�m�z tarafından kanal�zasyon borusu �zleme �şlem� tamamlanır.

İşlem sırasında yalnızca tıkanıklıklar görüntülenmekte kalmaz, aynı zamanda b�nada bulunan kayıp kaçak ve
benzer� tüm sorunların da tesp�t�n� gerçekleşt�r�l�r.

Kameralı robot c�hazların sunduğu fayda �le yüksek çözünürlüğe sah�p olarak, kanal �çer�s�nde hem görüntüleme
hem kayıt yapılmaktadır.

Kanal �ç kısmına �let�len özel c�hazlar, kes�nl�kle boru �ç�nde en sağlıklı sonucu ve kal�tel� görüntüyü sunar. Aynı
zamanda ayrıntılı rapor �şlem� de yaparak, kanal�zasyon borularının son durumları hakkında detaylı b�lg�ye sah�p
olmayı sağlar.

Kanal�zasyon Görüntüleme C�hazı Nasıl Kullanılır?

Kanal�zasyon görüntüleme c�hazı nasıl kullanılır? İlk olarak �şlem yapılacak olan atık su hattının tem�zl�k
durumu tesp�t ed�lmes� ve maks�mum doluluk oranının %10 sev�yeler�n�n geç�lmes� gerekmekted�r.

Hat �ç�ndek� su m�ktarının fazla olması durumunda, robot görüş kaybı yaşayacağı �ç�n sorun teşk�l edeb�lmekted�r.
Bu nedenle görüntüleme �şlem� yapılmadan önce, su akışının kes�lmes� ve tem�zleme �şlem�n�n yapılması öner�l�r.

F�rmamız tarafından müşter�lere sunulan kanal ve kanal�zasyonlarda oluşmuş herhang� b�r sebepten meydana
gelen sorunları kolaylıkla çözmekted�r.

P�yasada bulunan b�rçok tes�satçıya göre soruların tam olarak tesp�t yapılmadan gerçekleşt�r�len tüm çalışmalar,
hem müşter�ler açısından oldukça mal�yetl�, hem de gereks�z yere kırıp dökme �şler�ne sebeb�yet ver�r. Ancak
geleneksel yöntemlerle gerçekleşt�r�len kanal�zasyon açma h�zmetler�, f�rmamız tarafından son teknoloj�
mak�neler �le görüntüleme yapılmakta olup, böylel�kle ekonom�k b�r şek�lde çözüm üret�lmekted�r.
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Kanal�zasyon Görüntüleme H�zmet�ne Neden Gerek Duyulur?

Türk�ye’de tüm b�naların kanal�zasyonu kend� sorumluluğunda olduğu �ç�n, herhang� b�r tıkanıklığın oluşmaması
açısından her b�na kend� kanal�zasyon tem�zl�ğ�n� bell� per�yotlar çerçeves�nde yaptırmalıdır. Genell�kle
bakımsızlık, doğa koşulları ve yanlış kullanım sebeb�yle kanal�zasyonlarda tıkanıklıklar oluşab�lmekted�r. Bu g�b�
durumlarda b�na sak�nler� açısından yaşam büyük oranda sekteye uğrayacaktır.

Kanal�zasyon Görüntüleme H�zmet�ne Neden
Gerek Duyulur

Büyük sorun teşk�l eden kanal ve kanal�zasyon borularında oluşan tıkanıklıkların, hızlı ve etk�l� b�r şek�lde
çözülmes� oldukça öneml�d�r.

F�rmamız Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet� kapsamında kullandıkları son s�stem teknoloj� ürünler� sayes�nde,
kolay ve hızlı b�r şek�lde sorunları çözmekted�r.

F�rmamız tarafından sunulan bu h�zmetler geleneksel yöntemlere nazaran, sorunun kaynağını ve yer�ne en �y� ve
en doğru şek�lde tesp�t etmekte; böylel�kle kanal�zasyon açma �şlem�n� oldukça etk�l� b�r şek�lde
gerçekleşt�rmekted�r.

Kanal�zasyon görüntüleme �şlemler� sırasında boru �çler� ve kanal çukurları tam olarak görüntülenmekte,
böylel�kle tıkanıklığın tesp�t� kolayca sağlanır. Bu �şlem sırasında hasarlı borular, kanal�zasyon taşmaları, kanal
çökmeler� g�b� durumlar da tam olarak tesp�t ed�lmekte ve kanal�zasyon boruları �ç�n, tam anlamıyla b�r tesp�t
raporu oluşturulmaktadır.

Türk�ye'n�n her yer�nde Kanal�zasyon görüntüleme ve tem�zleme h�zmet� sunmaktayız. Böylel�kle deney�ml�
kadromuz ülkem�z�n her yer�ndek� müşter�ler�m�ze yılların tecrübes�n� götüreb�lmekted�r.

Ş�md�ye kadar sunduğumuz tüm h�zmetler �le kanal�zasyon sorunlarını başarılı b�r şek�lde ve kısa b�r sürede
çözmüş bulunmaktayız.

Geleneksel yöntemlerde teknoloj�k �mkanlar kullanılmadığı �ç�n kanal�zasyon tem�zl�k �şlemler� tam anlamı �le b�r
ç�le hal�ne gelmekted�r.

Kanal�zasyon �çer�s�ndek� sorunlu bölgey� bulunab�lmek �ç�n kazı �şlemler� yapılır. Bu kazı �şlemler� de müşter�lere
hem mal�yet hem de zaman kaybı oluşturmaktadır. Ancak f�rmamızın kullanmış olduğu kameralı kanal
görüntüleme c�hazları sayes�nde, hem �ç hem de dış hatlar tamamen görüntülenmekted�r. Ve kısa sürede tüm
müdahaleler gerçekleşt�r�lmekted�r. Böylel�kle müşter�ler�m�ze ekstra b�r mal�yet ve zaman kaybı yaşatmamış
oluruz.
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Kanal�zasyon Görüntüleme H�zmet� Nasıl Yapılır?

Kanal�zasyonların boru ve hatlarındak� görüntüleme h�zmet� tamamen kameralı c�hazlar �le yapılır. Bu c�hazın
ucunda takılı olan kamera 360 derece her açıya döneb�lmekte, böylel�kle boru hattındak� tüm sorunları her
açıdan �ncelemekted�r.

Bu görüntüleme �şlem� sırasında tıkanıklığın tam olarak tesp�t� yapılmakta ve herhang� b�r kazı �şlem� yapılmadan,
düşük mal�yetlerle kanalların tem�zl�ğ� sağlanmaktadır.

Tem�zl�k ek�pmanlarımız sayes�nde komb�ne b�r şek�lde gerçekleşt�r�len tem�zl�k �şlemler�, kısa b�r sürede
sonlanmaktadır. F�rmamız tarafından her türlü Kanal�zasyon Görüntüleme ve tem�zleme �şlemler� günün her
saat�nde ve haftanın her gününde yapılmaktadır.

Kameralı S�stemler�n Sunduğu Büyük Kolaylık;

Teknoloj�n�n �lerlemes� �le b�rl�kte günlük hayatta sıhh� tes�sat f�rmaları daha modern b�r şek�lde h�zmet vermeye
başlamıştır. Bu modern h�zmet anlayışına kameralı s�stemler�n sunduğu büyük kolaylık �le daha hızlı ve prat�k
çözüm vermekted�r. kameralı s�stem c�hazlarının �lk p�yasaya sürülmes�yle b�rl�kte kullanmaya başlayan f�rmamız,
modern sıhh� tes�sat f�rmaları arasında l�der konumda yer almaktadır.

Kameralı S�stemler�n Sunduğu Büyük Kolaylık

360 derece döneb�len kameralar atık su şebekeler� �çer�s�nde oluşan tüm tıkanıklıklar görüntülenmekte ve kısa b�r
sürede tesp�t� yapılan bölgeler�n tem�zl�k çalışmaları gerçekleşmekted�r. F�rmamız tarafından kullanılan kanal
tem�zleme robotları son teknoloj� c�hazlardır.

Kullanılan Kanal�zasyon görüntüleme c�hazları ve kameralı s�stemler küvet, yağmur olukları, logar kanalları,
fosept�k çukurları, lavabo g�derler� ve benzer� tüm tıkanıklıklar �ç�nde, robot�k görüntüleme h�zmet� vermekted�r.

Kameralı s�stemlerde her alana döndürüleb�l�r eğ�l�mlere karşı uyumlu, tüm kırılma, tıkanıklık, daralma, ez�lme,
çatlak g�b� sorunların tesp�t�n� yapar ve hat uzunluğu dâh� ölçüleb�lmekted�r.

Kanal görüntüleme c�hazları sayes�nde, esk� kanal�zasyon s�stemler�n�n ne durumda olduğunun tesp�t�
yapılmakta ve tüm bakım �şlemler� f�rmamız tarafından gerçekleşt�r�lmekted�r.

Aynı zamanda yen� döşenm�ş olan kanal�zasyon s�stemler� hakkında da tesp�t raporu oluşturab�lmekted�r. Bunun
yanı sıra büyük boru ağları üzer�nde de h�zmet veren f�rmamız, eğ�t�ml� operatörler�m�z sayes�nde doğru tesp�tler
gerçekleşt�rmekted�r.
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Günlük hayatın sekteye uğramaması �ç�n, küçük alanlarda tuvalet ya da lavabo g�b� tıkanıklıkları, boru �ç�nde
görüntü alma ve sorunlarını en etk�n b�ç�mde çözülmekted�r.

Kanal�zasyon görüntüleme ve tıkanıklık açma h�zmetler� �le herhang� b�r kırıp dökme ya da tem�zl�k gerekt�rme
durumu bulunmamaktadır.

Tesp�t eden c�hazlarımız �le kırıp dökme �şlem�ne g�rmeden müşter�ler�m�ze gereks�z mal�yet oluşturmuyor, �şlem
sonrasında bölgede h�çb�r şek�lde p�sl�k bırakmıyoruz. Böylel�kle günlük yaşam açısından büyük kolaylık
sağlamış bulunuyoruz.

Kanal�zasyon Görüntüleme Kamerasının Özell�kler�;

Her geçen gün gel�şen teknoloj� �le b�rl�kte her alandak� yen�lenen teknoloj�ye ayak uydurmaya ve h�zmetler�ne
yen� b�r boyut kazandırmaya çalışmaktadır.

F�rmamız da gel�şen teknoloj�ye ayak uydurarak h�zmet vermeye devam eden f�rmalar arasında l�der konumda
yer almaktadır. Modern tes�satçılık düşünces�n� ben�mseyerek h�zmet veren f�rmamız, kanal görüntüleme
kamerası sayes�nde kısa b�r sürede problemler� sonlandırılmaktadır.

İsten�len her türlü alana kolay b�r şek�lde g�ren kameralar, kısa sürede muayene ve görüntüleme �şlemler�
yapılmakta ve bu görüntüler kayded�lmekted�r.
Kanaldak� sorunlar kısa b�r süre �çer�s�nde �zlenme şansı bulunmaktadır.
Bu c�haz �le en küçük çapa sah�p kanallardan daha büyük çaplardak� kanallara kadar görüntüleme �şlem�,
hızlı b�r şek�lde yapılmaktadır.

Kanal�zasyon Görüntüleme H�zmet�n�n Avantajları;

Altyapı projeler� �ç�n ver�len kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�n�n avantajları �se, �ş�n� b�len ek�b�n olması ve robot
c�hazları etk�n b�r şek�lde kullanması �le hızlı b�r sonuç alınır. Bu h�zmet�n amacı kanal�zasyon sorunlarının
sebepler�n� araştırmak ve tıkanıklığın tam olarak noktasını bel�rlemekt�r.

Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�m�z tam olarak tıkanıklığın esas sebepler�n� öğrenmek ve yüksek b�r mal�yet
oluşturmadan sorunsuz b�r çözüm sunmaktadır.

Kanal�zasyon �çer�s�nde genell�kle moloz yığını, b�r�km�ş p�sl�k ve bazı nesneler neden�yle sorunlar oluşur. Bu t�p
sorunlarda herhang� b�r kırma �şlem� gerçekleşt�rmeden bas�t b�r şek�lde görüntüleme ve tesp�t sonrasını
tem�zleme h�zmet�n� sunmaktayız.

B�z�m açımızdan da büyük b�r kolaylık sağlamaktadır. Böylel�kle hem mal�yet hem de zamandan büyük
tasarruf kazanılmış olunur.
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Kanal�zasyon boruları �çer�s�nde b�rçok neden sebeb�yle tıkanıklık ya da sızıntı meydana geleb�l�r. Bu
tıkanıklıkların g�der�lmes� kullanım açısından oldukça öneme sah�pt�r.
Aynı zamanda ac�l olarak tem�zlenmes� gereken ve onarımı yapılması gereken bu arızalar �ç�n, f�rmamız ac�l
durumda 7/24 h�zmet de ver�r.
Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�m�z�n faydaları geleneksel �şlemlere nazaran çok hızlı ve uygun f�yatlı b�r
şek�lde gerçekleşt�r�l�r.
Uygun f�yatta olmasının en öneml� sebeb�, herhang� b�r kırılma yöntem�ne başvurmaması, böylel�kle yapım
mal�yetler�n� de en aza �nd�r�lmekted�r.
En düşük mal�yetle yapılan bu kanal�zasyon tem�zleme ve boru tam�r� �şlemler�nde, kanal görüntüleme
h�zmet�m�z� kullanarak müşter�ler�m�ze büyük oranda fayda sağlıyoruz.

Boruların kırılması, yen�den duvar �nşaatının gerekmes�, sorun g�dermek �ç�n gereken personel sayısının artması
ve �şlem süres�n�n uzaması büyük kayıplar yaşamanıza neden olur. Bu nedenle mutlaka f�rmamızı terc�h
etmel�s�n�z.

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� görüntüleme tekn�kler� olmadan profesyonel b�r şek�lde h�zmet ver�lemez.

Kanal�zasyon Görüntüleme H�zmet� Gerekl� M�d�r?

Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�, boruları �çer�s�ndek� tıkanıklıkları ve boru zararının tesp�t� açısından oldukça
öneml� ve gerekl�d�r.

Geleneksel yöntemlere göre düşük mal�yet �mkânı sunan kanal�zasyon görüntüleme �şlemler�, borularda
yen�leme ve tem�zleme h�zmet� konusunda büyük oranda fayda sağlar.

Bu nedenle gereks�z masraflardan kurtulmaya yarayan, ev, �ş yer� ve benzer� tüm alanlardak� kanal�zasyon
borularının kırılmadan tem�zlenmes�n� açısından gerekl�l�k bel�rt�r.

Aynı zamanda Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet� deney�ms�z ve b�lg� sah�b� olmayan ustalarla çalışmamanıza
yarayarak, tam�r ve tem�zl�k konusunda mal�yetten tasarruf ett�r�r.

Görüntüleme H�zmet�n�n Önem�

Kanal görüntüleme h�zmet� bazı avantajlar sunar. Bu uygulama sayes�nde, kanalın k�rl�l�k dereces� tesp�t ed�l�r,
kanalda bulunan noktasal ve su sızmaları görüleb�l�r, boruların yapısal hataları ve hasarları noktasal olarak
bulunab�l�r. Farklı görüntüleme c�hazlarımız sayes�nde her türlü kanal�zasyon sorunlarına çözüm buluyoruz.

Uzman kadromuz ve gel�şm�ş c�hazlarımız her konuda s�z�n yanınızdadır. Gereks�z masraftan kaçınmak ve
kend�n�z� daha fazla güvende h�ssetmek �ç�n b�zlere ulaşab�l�rs�n�z.

Görüntüleme �şlem� sonrasında elde ett�ğ�m�z tüm ver�ler� DVD formatında müşter�ler�m�ze tesl�m ed�yoruz. Bu
sayede per�yod�k bakım �şlem mal�yet�n� de azaltmış oluyoruz. F�rmamız müşter�ler�n� madd� ve manev� açıdan
düşünen ve bu prens�p üzer�ne h�zmet sunan ek�pten oluşur.

Kanal�zasyon Görüntüleme F�yatları;



Kanal�zasyon görüntüleme h�zmet�m�z bu alanda h�zmet veren rak�p f�rmaların nazaran hem en etk�l� �şlem�
sunmakta hem de en uygun f�yatlar �le müşter� memnun�yet�n� üst düzeyde tutmaktadır.

Her anlamda amacımız mutlu müşter�ler �le çalışmak olduğu �ç�n, p�yasa f�yatlarına nazaran en uygun f�yatları
sunmaktayız. Böylel�kle hem müşter�ler�m�ze kırıp dökmeden mal�yets�z b�r �ş tesl�m etmek, hem de h�zmet�m�z
�ç�n yüksek meblağlar talep etmemektey�z.

Kanal�zasyon görüntüleme ve tem�zleme f�yatlar �ç�n �let�ş�m adresler�m�z üzer�nden b�ze ulaşarak f�yatlarımız
hakkında b�lg� ed�neb�l�r, en uygun f�yatlı tekl�f�n� alab�l�rs�n�z.

Gen�ş H�zmet Ağı:

Tüm �şlemler� tecrübel� ek�b� �le gerçekleşt�ren f�rmamız Türk�ye çapında kanal�zasyon hatları yapımı, tem�zleme,
açma, görüntüleme ve noktasal kaplama alanlarında çalışmalarını tamamlamaktadır.

Türk�ye genel� olarak h�zmet veren f�rmamız kanal�zasyon s�stemler� �le alakalı tüm taleplere cevap vermekte ve
tüm sorun ya da �ht�yaçlara yönel�k h�zmetler�n� bünyes�nde barındırmaktadır.

Profesyonel Ek�p:

Uzun yıllardır sektörün �ç�nde kanal�zasyon alt yapı teknoloj�ler� �le h�zmet veren deney�ml� f�rmamız, alanında
tecrübel� ve uzman personel� �le müşter�ler�ne her zaman en uygun f�yatı, en uygun çözümler� sunmaktadır.

Kanal�zasyon Borusu Tıkanıklığında Ek Ücretler Alınıyor mu?

Tüket�c�ler�m�z tarafından logar görüntüleme h�zmetler�nde ayrıca ek ücretler alınıyor mu sorusu yoğun b�r şek�lde
soruluyor. H�zmet model�m�zde ek ücretler�n uygulanması söz konusu değ�ld�r. F�rmamız net f�yat tekl�f� sunuyor.
Müşter�ler�m�z tarafından f�yat tekl�f�m�z onaylanması durumunda aynı gün �çer�s�nde kanal�zasyon görüntüleme
h�zmet�m�z� gerçekleşt�r�yoruz.

Dolaysıyla h�zmetler�m�z�n b�r sonrak� güne ertelenmes� mümkün değ�ld�r. Fakat d�ğer f�rmalarda ek ücretler
uygulanab�l�yor. F�rmalar çeş�tl� durumları bahane ederek müşter�ler�nden ek h�zmet bedel� talep edeb�l�yor.

Kanal�zasyon Borusu Tıkanıklığı Görüntülemede Yüksek Teknoloj� Kavramı Neden
Öneml�d�r?

Bugün artık teknoloj� çağında yer alıyoruz. Dolaysıyla b�rçok h�zmet modeller� d�j�tal kapsamda gerçekleşt�r�l�yor.
Bunlar arasında logar görüntüleme h�zmet�m�z de yer alıyor. Bu h�zmet türünde en yüksek görüntüleme kamerası
terc�h ed�yoruz. Çünkü logar alanı doğrudan yüksek teknoloj�ler�n kullanılması gereken bölümlerd�r.

Çoğu zaman bu alanda oluşan g�r�ş�mler� akşam saatler� �çer�s�nde gerçekleşt�r�yoruz. Bu kapsamda
s�stemler�m�z�n HD görüntüleme özell�ğ� dışında özel ışıklandırma özell�ğ�ne de sah�p olması gerek�yor.
Personeller�m�z�n daha rahat b�r şek�lde hareket edeb�lmes� açısından ürünler�m�z�n kusursuz b�r �şley�şe sah�p
olması son derece öneml�d�r.

Kanal�zasyon Borusu Tıkanıklığı Bulma Ve Görüntülemede Tekn�k Sorunlar Yaşanır mı?



Tekn�k sorunlar pek çok logar görüntüleme f�rmalarında yaşanan durumlardır. Bu türden �şletmeler tam teçh�zatlı
b�r şek�lde h�zmetler sunamaz. Bu sebeple de beklenen�n aks�ne çoğu zaman kusurlu b�r şek�lde kanal�zasyon
borusu tıkanıklığı açma ve görüntüleme �şlemler� gerçekleşt�reb�l�yor. Fakat �şletmem�zde bu tarz durumlar
yaşanmaz.

Görüntüleme s�stem�m�z�n çalışma süres� boyunca herhang� tekn�k aksamalar görülmez. Ürünler�m�z h�zmete
sunulmadan önce gerekl� tüm bakım ve kontroller� doğrudan f�rma uzmanlarımız tarafından gerçekleşt�r�l�yor.

Kanal�zasyon Görüntüleme Kamera S�stemler�m�z�n Genel Özell�kler�;

Kanal�zasyon görüntüleme kamera s�stemler�m�z�n b�rçok eşs�z özell�kler� söz konusudur. Bu s�stemler�m�z HD
yüksek teknoloj�l� görüntüleme, zoom yan� yakın çek�m, özel ışıklandırma g�b� b�rçok özell�klere sah�pt�r. Bunun
har�c�nde logar görüntüleme s�stemler�m�z son derece haf�f b�r ağırlığa da sah�pt�r. Dolaysıyla taşınması son
derece kolaydır.

M�n�mum düzeyde zem�n kapladığından en dar yapıdak� kanal�zasyonların �çer�s�nde dah� zahmets�z b�r şek�lde
kullanılab�l�r. Kanal�zasyon görüntüleme s�stemler�m�z garant� kapsamında üret�l�yor. Bu ürünler�n üret�m� �se hem
ülkem�z ve hem de Avrupa ülkeler� üzer�nden gerçekleşt�r�l�yor. Dolaysıyla s�stemler�m�z son derece ergonom�k
ve sıfır r�sk faktörler� �çer�yor.

Kal�te Ve Güven�n Tek Adres�y�z;

Logar tıkanıklıkları açma h�zmetler�nde kal�te ve güven�n tek adres� olduğumuzu vurgulayab�l�r�z. F�rmamız logar
görüntüleme konusunda sektörde rüştünü başarılı b�r şek�lde �spat etm�şt�r. Bu alanda h�zmet alab�leceğ�n�z
f�rmanın öncel�kle tüm beklent�ler�n�ze çözüm üretmes� gerek�yor. İşletmen�n aradığınız en kal�tel� teçh�zat
modeller�ne sah�p olması, gereken durumlarda s�zlere ayrıca destek sunması öneml�d�r. F�rmamız tüm bu
prens�pler� taşıdığından b�reysel ve kurumsal müşter�ler�ne kardeş maks�mum güvende h�zmetler sunuyor.

Alo Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma Hattı

Sektörde öncü olarak logar görüntüleme h�zmetler�m�zde Türk�ye’de  �lk kez, Alo Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma
Hattı sunarak müşter�ler�m�z�n bu alanda daha hızlı h�zmet almasını sağlıyoruz.

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.

Alo kanal�zasyon tıkanıklığı açma hattımız �le müşter�ler�m�z�n uzun sürel� ger� dönüş beklemes� söz konusu
değ�ld�r. Ülkem�zde bu ayrıcalığın d�ğer f�rmalarda yer almadığını bel�rteb�l�r�z.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/kanal�zasyon-goruntuleme/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/kanalizasyon-goruntuleme/

