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İht�yaç duyulan çeş�tl� alanlar bulunmakla b�rl�kte, aynı zamanda kanal�zasyon h�zmetler� �le daha sağlıklı yaşam
alanlarının oluşturulması mümkün oluyor. Tuvalet, banyo ya da d�ğer g�derde k� atık sularının güvenl� olarak
s�steme aktarılması ve evlerde kötü kokuların oluşmaması �ç�n, gerek sağlık gerekse de h�jyen açısından,
kanal�zasyon h�zmetler� önemle yer�n� alıyor.

Aynı zamanda tür h�zmetler�n yapılması, �nsan ve çevre sağlığı açısından da öneml�d�r.

Ev ve �ş yerler�nde h�jyen�k alanların oluşturulması ve atıkların dış ortama zarar ver�lmeden atılması,
beklent�ler�n�z� karşılayacak en �y� çözümler arasında yer alıyor.

Günümüzde bu tür kanal�zasyon tem�zl�k, bakım ve onarım h�zmetler�n�, f�rmamız �le kolay b�r şek�lde elde
edeb�l�rs�n�z. Kanal�zasyon h�zmetler�n�n sunumu �le b�rl�kte, daha doğa dostu b�r kullanım mümkün olab�l�yor. İş
yerler�nde tem�zl�k ve h�jyen�n sağlanması açısından, f�rmamız h�zmetler�n� terc�h edeb�l�rs�n�z. Sunduğumuz
h�zmetler sayes�nde, alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılması ve kaçakların tesp�t� g�b� farklı �şler�, s�zlere
sunuyoruz.

Aynı zamanda sunduğumuz bu h�zmetler �le ev ve �ş yerler�n�n daha h�jyen�k kalmasına yardımcı oluyoruz.
Günümüzde bu tür �ht�yaçların karşılanması aşamasında en başarılı çözümler� elde etmek �ç�n, Özdoğan Grup
h�zmetler�nden yararlanmanızı tavs�ye eder�z.

Kanal�zasyon Kaplama H�zmet�;

İnsan sağlığı açısından kanal�zasyon s�stemler�n�n kapalı olması gerek�r. Aynı zamanda bu tür s�stemler�n kapalı
olması �le b�rl�kte, gereken n�tel�kler�n karşılanması durumunda, görsel olarak daha �y� b�r görüntü karşımıza çıkar.
Bunun yanında kanal�zasyonların kapalı olması, toprak k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� aşamasında da d�kkat çeker.
Kanal�zasyon kaplama h�zmetler�n�n yapılması �le b�rl�kte, sorunların oluşmasını uzun b�r süre gec�kt�rm�ş
olursunuz.

Özdoğan Grup olarak, kanal�zasyon kaplama h�zmet� s�zlere sunularak en başarılı çözümler�n ortaya çıkmasını
sağlarız. Yer altı sularına karışmaması ve herhang� b�r altyapı sorunu oluşturmaması �ç�n, kaplama h�zmetler�n�n
tem�n� şarttır. Son dönemde özell�kle canlı yaşamı konusunda yapılan çalışmalar neden�yle, �ht�yaç duyulan bu
tür çözümler�n hayata geç�r�lmes� aşamasında, s�z de en başarılı çözümler� f�rmamız �le sağlayab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Bakım ve Onarım H�zmet�;

B�rçok b�nada ve yerleş�m alanlarında kanal�zasyon s�stemler�n�n zamanla zarar görmes�, �nsan sağlığının r�ske
g�receğ� anlamını taşır. Kırık kanal�zasyon hatlarında dışarı çıkan kötü kokular, b�nalarda nem sorunlarının ortaya
çıkmasına neden olur. Bunun �ç�n kanal�zasyon s�stemler�n�n tam�r� ve bakımı kapsamında, �ht�yaç duyulan
çözümler�n sağlanması, �ler�de yaşanacak b�rçok soruna engel olacaktır.

Özell�kle kanal�zasyon sularının dışarıya çıkmaması sağlandığından dolayı, çevre ve �nsan sağlığı r�ske
ed�lmem�ş olur. Günümüzde kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� yer�ne get�r�lmes�, s�zler�n daha sağlıklı
alanlarda yaşamanıza neden olur.

Kanal�zasyon Arıza;
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Sunulan bu tür h�zmetler aynı zamanda arızaların g�der�lmes� aşamasında öneml�d�r. Günümüzde arızaların
ortaya çıkması �le b�rl�kte, hastalık ya da d�ğer zararların görülmes� muhtemeld�r. Günlük hayatta genell�kle evsel
atıkların dışında bazı k�myasal atıkların uzaklaştırılması aşamasında, kanal�zasyon arıza h�zmetler� öneml�d�r. Bu
tür k�myasal atıkların ortamdan başarılı b�r şek�lde uzaklaştırılması, aranan desteğ�n sunulması ve zamanında
arıza h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� öneml�d�r.

Son dönemde s�zlere sunduğumuz hızlı serv�s�m�z �le b�rl�kte, arıza tesp�t� ve tam�r� h�zmetler�n� yer�ne get�r�yoruz.
Kırmadan ve dökmeden kanal�zasyon s�stemler�nde hang� noktada sorun olduğunu tesp�t ederek, en başarılı
çözümler�n sağlanmasına yer alıyoruz.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme;

Bazı kanal�zasyon s�stemler�n�n 50 yıl dayanım ömrü vardır. Bazı kanal�zasyon s�stemler�n�n kullanım ömrü �se,
daha kısa olab�l�r. Bu nedenle bu tür kanal�zasyon s�stemler�n�n bakımlarının tam ve zamanında yapılması önem
taşır. Olası arızalarının g�der�lmes� aşamasında gereken kontroller�n yapılması, gerek görülen durumlar var �se,
hattın yen�den elden geç�r�lmes� gerek�r.

Esk�yen ve aynı zamanda zarar görmüş kanal�zasyon hatları ve olası arızaların ortadan kaldırılması aşamasında,
b�zden destek alab�l�rs�n�z. Sunduğumuz bu tür h�zmetler �le en �y� çözümler� yer�ne get�r�yoruz.

Altyapı Projelend�rme;

Kanal�zasyon h�zmetler�n�n projelend�r�lmes� de öneml� b�r h�zmett�r. Özell�kle yen� b�na aşamasında kanal�zasyon
s�stemler�n�n doğru b�r şek�lde proje ed�lmes�, gelecekte ortaya çıkab�lecek sorunların ortadan kaldırılması �ç�n
öneml�d�r.

F�rmamız gerek bakım aşamasında gerekse de altyapı projelend�rme aşamalarında, s�zler�n çözüm ortağıdır.

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.

B�r�nc� sınıf �şç�l�ğ�n yanı sıra, en kal�tel� malzemeler� kullanarak, uzun kullanım ömrü olan yapıların ortaya
çıkmasını sağlıyoruz.
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