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Kanal�zasyon tem�zleme �şlem�nde b�z�m öncel�kl� hedef�m�z ned�r? Hedef�m�z kırmadan, dökmeden ve etrafa
zarar vermeden bu �şlem� yapmaktır.

Etrafa zarar vermeden kanal açma �şlem�n� gerçekleşt�rmek �ç�n özel olarak tasarlanmış s�steml� çalışan c�hazlar
bulunmaktadır. Tasarlanan bu c�hazlarda bulunan kamera s�stem� sayes�nde bu kanal�zasyon tıkanıklığının tesp�t�
de yapılır.

Yurt dışından özel olarak get�r�len bu c�hazlar yapılan bütün �şlemler� kırmadan ve çevreye zarar vermeden
başarılı b�r şek�lde yapmamızı sağlamaktadır. Bu c�hazların tek faydası kırmadan yapmak değ�ld�r. Bunun
yanında kullanılan bu c�hazlar h�zmet süreler�n� de çok kısaltmaktadır. Kanal�zasyon tem�zleme d�kkat ve özen
gerekt�ren b�r �şlem olduğu �ç�n bu �şlem� yaparken hassas davranmak da b�r o kadar öneml�d�r.

Kanal�zasyon Tem�zleme En Çok Nerelerde Görülür?

B�naların başlıca yaşadığı sıklıkla görülen sorunlardan b�r� ned�r? Sorunlardan b�r� de kanal tıkanıklığıdır. Bu
sorunun daha çok görüldüğü yerler, kat sayısı çok fazla olan apartmanlarda görülmekted�r.

Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 3. Aşama

Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 4. Aşama



Çünkü onlarca da�ren�n mutfağından akan yağlı bulaşık suları, atık yağların donması, çamaşır ve bulaşık
mak�neler�nden kaynaklanan deterjan atıkları, tuvaletlere atılan tuvalet kâğıtları ya da tuvaletlere �stemeden
kaçan tem�zl�k bez�, sünger g�b� nesneler kanal�zasyon tıkanıklığına yol açmaktadır.

Kanal�zasyon tem�zleme her gün defalarca kullandığımız veya kullanmak zorunda kaldığımız altyapı s�stem�m�z�,
b�z�m �ç�n yan� şeh�r hayatımız �ç�n son derece öneml� b�r konudur. Ayrıca hızla büyüyen, gel�şen ve nüfusu
sürekl� artan ülkem�zde kanalların yükü de gün geçt�kçe maalesef k� artmaktadır. Bu yüzden kanal�zasyon
tem�zleme her geçen gün daha da önem taşımaktadır.

Kanallar Neden Tem�zlenmel�?

Kanallar neden tem�zlenmel� sorusunun yanıtı tab� k� kanal �çer�s�nde zamanla b�r�ken teresübat ded�ğ�m�z yan�
katı atık, çoğunluğu 30 cm çapında üret�lm�ş olan şeh�r �ç� altyapısındak� kanallar, per�yod�k olarak tem�zlenmed�ğ�
sürece kanalın dolmasına ve dolayısıyla kanalın tıkanmasına yol açmaktadır.



Kanal Tem�zl�ğ� Neden Öneml�d�r?

Kanalların tıkanması gel�şm�ş b�r bölgede, şeh�rde, semtte asla görülmemes� gereken b�r sorundur ve h�çb�r
toplumun ya da k�ş�ler�n karşılaşmak �stemed�ğ� b�r durumdur. Dolayısıyla hızla gel�şmekte ve büyümekte olan
b�z�m Ülkem�zde de kanal�zasyon tem�zleme konusuna çok önem ver�lmekted�r. Kanallardak� meydan gelen
p�sl�k, herhang� b�r sızıntı durumunda çevreye ve �nsana da çok c�dd� zararlar verd�ğ� g�b�, kanalın taşması söz
konusu olduğunda da etrafa yayılacak kötü kokular çok rahatsız ed�c� b�r hal alacaktır.

Kanal�zasyon Tem�zleme nasıl yapılır?

Kanal�zasyon ve yağmursuyu hatları, evler�n, b�naların kısaca tüm konutların, �şyerler�n�n, fabr�kaların g�b� yerler�n
atıklarıyla zaman �çer�s�nde dolmakta ve bu hatlar çeş�tl� katı atıklar ve engeller sebeb�yle tıkanmaktadır.
Kanal�zasyon tem�zleme �le kanallardak� bu akışın düzenl� b�r şek�lde devam edeb�lmes� �ç�n, koku ve taşmalara
da sebep olmaması �ç�n bu kanalların d�kkatl� b�r şek�lde ve başarılı olarak tem�zl�ğ� yapılmaktadır.

Ankara Noktasal Kanal Kaplama 7
Ankara Noktasal Kanal Kaplama 7

Ankara Noktasal Kanal Kaplama 8
Ankara Noktasal Kanal Kaplama 8

Ankara Noktasal Kanal Kaplama 9
Ankara Noktasal Kanal Kaplama 9

Kanal�zasyon ve yağmursuyu hatları, evler�n, b�naların kısaca tüm konutların, �şyerler�n�n, fabr�kaların g�b� yerler�n
atıklarıyla zaman �çer�s�nde dolmakta ve bu hatlar çeş�tl� katı atıklar ve engeller sebeb�yle tıkanmaktadır.
Kanal�zasyon tem�zleme �le kanallardak� bu akışın düzenl� b�r şek�lde devam edeb�lmes� �ç�n, koku ve taşmalara
da sebep olmaması �ç�n bu kanalların d�kkatl� b�r şek�lde ve başarılı olarak tem�zl�ğ� yapılmaktadır.

Görüntülü Kanal�zasyon Tem�zleme de Yüksek Basınçlı Su Yöntem�

Kanal�zasyon tem�zleme �şlemler�nde en b�l�nen yöntem yüksek basınçlı sudur. Bu yüksek basınçlı su
yöntem�nde, kanalın �ç� kameralı robotlar aracılığı �le �ncelen�r ve tıkanıklık tesp�t ed�ld�ğ�nde de c�hazda bulunan
b�r aparatla robotun geçeceğ� kadar b�r boşluk yaratılmaktadır.
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Kanal�zasyon tem�zleme �şlem�nde daha sonra tıkanık olan bu kanalın �ç�ne yüksek basınçlı su ver�l�r. Kanalın
�ç�ne ver�len bu su sayes�nde, tıkanıklığı neden olan c�sm�n bulunduğu yerden sökülüp atılması sağlanır. İşlem�n
sonrasında kanal�zasyon �ç�ne �çer�de yabancı c�s�m kalıp kalmadığını öğrenmek �ç�n tekrar robot gönder�l�r. Eğer
bu c�sm�n g�tmed�ğ� tesp�t ed�l�rse, özel k�myasal madde kullanılarak tem�zleme �şlem�ne devam ed�l�r. Özel
k�myasal madde kullanılırken de d�kkatl� olunması gerekmekted�r.

Kanal Görüntüleme Uygulamaları

Kanal görüntüleme uygulamaları nasıl yapılır? Alt yapılarda ortaya çıkan arızaların yan� kanal�zasyonlardak�
tıkanıklıkların tesp�t ed�leb�lmes� �ç�n, son teknoloj�k s�stem�n ürünü olan kanal görüntüleme s�stemler� ve robotları
kanal�zasyon tem�zleme �ç�n kullanılmaktadır.

Teknoloj�k görüntüleme s�stemler� sayes�nde, değ�ş�k çaplardak� kanal�zasyon hatlarında ve 150 mm’den 2000
mm’ye kadar her t�p borulardak� tüm sorunlar tesp�t ed�lerek, yapılması gereken �şlemlere ver�ler oluşturulup,
tem�zl�k sonrasında da görüntüler� çek�lerek rapor oluşturulmakta ve çözüm öner�ler� de sunulmaktadır.
Kanal�zasyon tem�zleme �şlemler� sırasında Görüntüleme s�stem�nden alınan görüntüler DVD / CD formatında
hazırlanmaktadır. Sah�p olduğumuz kanal görüntü rapor programlarımız �le arıza tesp�tler�n� yaparak detaylı ve
fotoğraflı raporlar hal�nde yetk�l� k�ş�lere kanal�zasyon tem�zleme �şlem�ne başlamadan önce sunulmaktadır.

Kanal�zasyon tem�zleme de kullanılan c�hazlar da son derece gel�şm�ş tekn�kler�n olması gerekmekte olup, b�z�m
c�hazlarımız bu özell�ğe sah�pt�r. Gel�şm�ş olan bu c�hazların f�rmamızda kullanılması �ç�n de özel b�r eğ�t�m
alınması gerekmekted�r. Bu c�hazları kanal�zasyon tem�zleme de kullanab�lmek �ç�n f�rmamızın tüm çalışanları bu
eğ�t�m� almış olup gerekl� deney�me sah�pt�r. Deney�ml� personeller�m�z sayes�nde bu c�haz kullanılıp,
kanal�zasyon tem�zleme �şlem�n�z kısa sürede çözümlenmekted�r.

Tıkanıklığın Bulunduğu Konumu Tesp�t Etmek

Tıkanıklığın bulunduğu konumu tesp�t etmek �ç�n, kanalın �ç�ne görüntüleme robotları gönder�lmekted�r. Bu
robotlar sayes�nde kanalın �ç� en küçük noktasına kadar �ncelemekted�r. Bu görüntüler� de b�lg�sayar ortamına
s�stem sayes�nde aktarmaktadır. Yan� her şey s�stemat�k ve sırayla çalışmaktadır. S�stem�n �lerlemes� �ç�n düzenl�
b�r uygulama yapılmaktadır.

F�rmamızda deney�ml� uzman personeller ne yapar? F�rmamızdak� deney�ml� uzman personel�m�z bu görüntüler�
değerlend�r�p, sonrasında da kanalı açma �şlem� �ç�n en uygun yöntem� tesp�t etmekted�r. Kullanılan kameralı
kanal açma c�hazı �le kırmadan, dökmeden ev�n�z�n tıkalı kanalı başarılı b�r şek�lde açılmaktadır. Kanalın tıkalı
olmasından kaynaklanan kötü kokular da, uygulanan yöntem sayes�nde ortadan kalkmaktadır. Kullanılan bu
c�hazın en öneml� özell�ğ� şehr�n tüm altyapısını oluşturan kanal�zasyonlardak� tıkanıklıkları da kameralı robotlar
tarafından tesp�t etmes�d�r.

Profesyonel K�ş�ler İle Çalışmak Neden Öneml�d�r?

Tıkalı kanallardan çevreye zararlıdır. Çünkü kötü b�r koku yayılır. Bunun dışında p�s suların taşması neden� �le
çevreye m�kroplar da yayılır. Bu yayılım da çeş�tl� hastalıkların meydana gelmes�ne sebep olur. Kanal�zasyon
dey�p geçmemek gerek�r. Çalışan k�ş�ler�n profesyonel olması çok öneml�d�r. Bu yüzden f�rmamız tıkalı kanalların
açılması �ç�n profesyonel k�ş�ler �le çalışıp, h�zmet vermekted�r.

Profesyonel k�ş�ler �le çalışmak öneml� m�? Eğer profesyonel k�ş�ler �le çalışmazsanız, bulduğunuz usta klas�k
yöntem kullanarak hem kanalın çevres�n� kazacaktır, hem de tıkalı yer� bulması uzun zaman alacaktır. Bu da hem
süre kaybedeceks�n�z, hem de gereks�z b�r sürü yer kazılmış olup, ekstra s�ze �ş çıkaracaktır. Ayrıca madd� olarak
da b�r kayıp yaşayacaksınız. En öneml�s� de kanal�zasyon tem�zleme �ş� de tam olarak yapılmamış olacaktır.
Düşük mal�yet, başarılı b�r çözüm, düşük çevre k�rl�l�ğ� �st�yorsanız mutlaka uzman b�r ek�pten destek alınız.



Kanal�zasyon Sorunları mı Yaşıyorsunuz?

Eğer kanal�zasyon sorunları yaşıyorsanız mutlaka profesyonel b�r yardım almanız gerek�yor demekt�r. Çünkü
ev�n�zde, �şyer�n�zde ya da toplu alanlarda toplanan bu atık suların �sten�len alana akıtılmasını sağlayan
kanal�zasyonda meydana gelen b�r tıkanık, s�zlere c�dd� rahatsızlıklar vereb�l�r.

Kanal tıkanıklığı; b�na �ç�nde ya da b�na dışında da olab�l�r. Her �k� ortamda da olumsuzluklar meydana
geleb�lmekted�r. B�na �ç�nde tıkanma varsa yapının bozuk olduğu ya da kanalın tıkanması g�b� durumlar söz
konusu olab�l�r.

Kanal�zasyon tem�zleme �ş� özen �steyen b�r konudur. Bu yüzden muhakkak gel�şm�ş profesyonel c�hazlar �le ve
ayrıca �ş�nde uzman b�r ek�ple yapılması gereken b�r h�zmett�r.

Bel�rl� Aralıklarla Kanal�zasyon Tem�zleme;

Bel�rl� aralıklarla kanal�zasyonun tem�zlenmes�; kanal�zasyon borusu bütün atık suyu üzer�nde taşıdığı �ç�n
aslında bel�rl� aralıklarla kanal�zasyon tem�zleme yapmak gerekmekted�r. Suyun basıncı artırarak boru �ç�n�
tem�zleyen teknoloj�k mak�ne ve ek�pmanlarımız atık su g�der borularınızın �çer�ğ�n� tertem�z yapar. Kaç yılda b�r
tem�zleme �şlem� yapılmalıdır? Normal şartlar altında �ç�ne kum, çakıl, yağ b�r�ken atık su g�der borularınızı her 5
yılda b�r tem�zletmen�z gerek�r. Suyun gücünden yararlanarak kanal�zasyon tem�zleme �ş�n� yapıyoruz.

Kanal�zasyon H�zmetler� 4. Aşama
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Kanal�zasyon H�zmetler� 6. Aşama

Kanal�zasyon tem�zleme de ana borularda genelde bu tür tıkanma problemler� yaşandığı �ç�n rögara kadar
mak�nen�n hortumu uzanmaktadır. Eğer rögarınızın �ç� de dolmuşsa tem�zl�ğ�n� gelen b�z�m ek�ptek�
arkadaşlarımıza yaptırab�l�rs�n�z. Kanal�zasyon tem�zleme �şlem� �y� b�r tecrübe ve uygun c�haz gereken b�r bakım
çalışması olmakla b�rl�kte hassas�yet �steyen b�r durumdur.

Kanal�zasyon Tem�zleme İle Ger� Tepen Sulara Son;

Çoğu b�nalarda tuvaletten ger� tepen sular ya da banyodan ger� tepen sular en alt rögara en yakın da�rede �se
genell�kle rögardan tıkanmış oluyor.



Bu tarz b�r problem varsa kanal açma mak�neler� bu durumlar �ç�n tasarlanmış aletler olup, çözüm
sağlamaktadır. Kanallardak� tıkanma sorunu mak�neler sayes�nde kırmadan g�der�l�r m�? Kanallardak� tıkanma
sorunu mak�neler sayes�nde kırmadan d�kkatl� b�r b�ç�mde açılır. Kanal�zasyon döşenmes� neden öneml�d�r?
Aslında kanal�zasyon döşen�rken de çok d�kkatl� ve detaylı çalışmak önemle gerek�yor.

Çünkü olası b�r kot farkı durumunda b�na �ç�n de ger� dönüşü olmayan b�r kusur demekt�r. En öneml�s� de g�der
borusunda eğ�m problem� olmasına yol açacak bütün hallerden kaçınmalı, yoksa sürekl� kanallarda tıkanma
yaşanab�l�r. B�na temel�ne döşenen g�der borusu da mutlaka �ş�nde uzman tes�satçı �le b�rl�kte temel �ç�ne
yerleşt�r�lmel�d�r.

Çünkü g�der tes�satında hata olan evlerde ya da �şyerler�nde genell�kle tes�satçı olmadan temel �ç�ne yerleşt�r�len
p�maşlar yüzünden sıkıntı yaşanır. B�na atık su borusunda oluşan sorun �nsanlar �ç�n büyük b�r sıkıntı olmaktadır.
Çünkü yaşanan bu arızanın onarımı hem b�nanın sağlamlığına tehd�t eder, hem de en alt kattak� da�ren�n
tamamen tad�lata g�rmes�ne sebep olur.

Fakat kanal açma mak�nes� �le açılsa dah� boru eğ�ms�z olduğundan tekrar kanal tıkanacaktır. Normalde dışarıda
bulunan kanal�zasyon kotunun �çer�y� kurtarması lazımdır. Eğer söz konusu durum kurtarmazsa aynı boru
eğ�ms�zl�ğ� g�b� sorun olur. İşte bu g�b� durumlardan başınızı dertten kurtarmak �ç�n b�z� terc�h edeb�l�rs�n�z, s�z
keyf�n�ze bakarken b�z de �ş� b�t�reb�l�r�z.

Kanal�zasyon Tem�zl�ğ� Tesp�t� Nasıl Yapılır?

Kanal�zasyon tem�zleme �şlem� bell� aralıklarla düzenl� ve d�s�pl�nl� olarak yapılmalıdır. Ancak bu durum �nsanın
başına gelen kadar pekte umursanmayan b�r durumdur. Oysak� �nsan sağlığı �ç�n ve çevre �ç�n hayat� b�r öneme
sah�p b�r durum olup, önemle d�kkate alınmalıdır.

Kanal�zasyon tem�zleme yapılmaması gerekt�ğ�n� anlamak �ç�n ne yapmak gerek�r? Bunun �ç�n önce logar
kuyusuna bakılması gerek�r. Ya sonra? Sonrasında �se logar kuyusunda uzun süre bakım çalışması
yapılmadıysa kuyunun �ç� p�sl�kle dolmuş olab�l�r. İşte bu durumda; kuyunun �ç� p�sl�kle dolduğunda, kanal �ç�ndek�
su da ger� tepmekte, yan� evlere b�nalara kanal�zasyon suyu g�rmekted�r.

Bu durumda da; en çok b�naların alt katındak� tuvaletler etk�len�p k�rl� su baskınları yaşanmaktadır.

Kameralı Görüntüleme İle Kanal�zasyon Sorunlarının Tesp�t�?

Kameralı görüntüleme c�hazı �le kanal �ç�n�n tekrar kontrol ed�lmes� ne �ç�n yapılır? Kameralı görüntüleme �şlem�
kanal borusunda sorun olup olmadığını tesp�t etmek �ç�n yapılmaktadır. Çünkü kanallarda çeş�tl� şeyler meydana
gelm�ş olab�l�r. Bunlar; boru çökmes� ve yağlanma g�b� sorunlar meydana geleb�lmekted�r.

İstenmeyen b�r durum olan kanal borularında çökme meydana gel�r m�? Tab� k� gel�r. İstenmeyen b�r durum olan
kanal borularında çökme meydana gelmes�, bazen kanal�zasyon tıkanıklığına sebep olur. Bazen de boruda
çöken kısmın büyüklüğüne göre kanalda tıkanıklık yaşanmaması da mümkün olab�lmekted�r. Ayrıca çöken kısım
küçükse, tıkanıklık meydana gelmeyeb�l�r. Ancak bu durum y�ne de su kaçağı ve kötü koku yayılmasına sebep
olab�lmekted�r. Kanal�zasyon tem�zleme �şlem� sırasında bu tarz sorunlar da tesp�t ed�l�r. Buna bağlı olarak
onarım çalışmaları yapılır.

Kanal�zasyon Tem�zleme F�yatları;



Kanal�zasyon tem�zleme f�yatları uygun mudur? Ya da bel�rl� per�yotlarda uygun f�yata yapılır mı? İnsanların
tuvalet, banyo ve lavabo g�b� günlük �ht�yaçlarını karşıladıkları atıkları kanal�zasyon g�derler�yle çeş�tl� merkezlere
ulaştırılmaktadır. Uzun b�r süre boyunca bu �şlem devam etse de k�m� zaman kanal�zasyon tıkanmaları
yaşanab�lmekted�r. Bu durum yaşandığında, maalesef k� çevrede kötü kokular ve yağmur suyu �le b�rl�kte kanal
taşmaları da meydana gelmekte ve hayatı olumsuz yönde etk�lemekted�r.

İşte bütün bu sorunların yaşanmaması adına ve kanal�zasyonların sağlıklı olarak �şleyeb�lmes� �ç�n, kanal�zasyon
tem�zleme �şlem�ne başvurulur. Kanal�zasyon açma �şlemler� �ç�n, hesaplı ve uygun f�yatlar �le 3 ve 6 ay ya da 1
yıllık v�danjör k�ralanab�l�r. Ödeme kolaylığı f�rmamız tarafından sağlanmaktadır. F�rmamız da bu konu da bel�rg�n
b�r prosedür uygulamaktadır. Kurumsal f�rma olduğumuz �ç�n, prosedürler müşter�ler�m�z�n de �şler�n�
kolaylaştırmaktadır.

Kanal�zasyon Açma F�yatları Nasıl Bel�rlen�yor?

Kanal�zasyon açma f�yatları nasıl bel�rlen�yor? Kanal�zasyon açma f�yatları bel�rlen�rken �şlem�n ne kadar zor ve
hang� şartlarda olduğu ve kullanılan araçlar da öneml�d�r. F�rmamızda �se yen� teknoloj� kameralı görüntüleme
c�hazları olduğundan ve tıkanıklık açıcı malzemeler kullanıldığından bu �şlem daha kolay yapılmakta ve uygun
f�yata denk gelmekted�r.

Ayrıca başka b�r s�stem olarak v�danjör k�ralama h�zmet� �le de �stenen sonuçlar da alınab�l�r. Bu yüzden tıkanıklık
boyutu da çok öneml� b�r durumdur.

fossept�k çukurunda b�r�ken atıkların alınması �ç�n ne yapmalıyız? fossept�k çukurunda b�r�ken atıkların alınması
�ç�n, bell� zamanlarda aralıklı olarak v�danjör k�ralanması �sten�len çözümü sağlayab�l�r. Çünkü kanal�zasyon
tes�satı olmayan alanlarda öneml� olan b�r�k�nt�ler�n alınmasıdır. Yoksa çevrede çok kötü b�r koku olur ve sağlık
�ç�n tehl�kel� olan bakter� anlamında da r�skler oluşab�l�r.

Pek� yen� b�r kanal�zasyon tes�satı yapılab�l�r m�? Bu tes�satın yapılması �ç�n o bölgede oturan k�ş�ler�n �mza
toplayarak gerekl� yerlere başvurularda bulunması gerekmekted�r. Bu �şlem�n yürütülmes� Beled�ye alt yapı
çalışmaları kapsamında gerçekleşmes� gereken b�r �şlem olduğundan, �lg�l� kurallara uyularak yapılmalıdır. Yen�
b�naların kurulduğu ücra alanlarda bu durum yaygın olarak görülmekted�r. Çünkü sürekl� bu �şlem �ç�n v�danjör
k�ralanması gerekecekt�r ve bu durum �ç�n, rut�n b�r mal�yet ve g�der söz konusudur.

Kanal�zasyon Açma Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Kanal�zasyon açma çalışmaları açısından t�t�z b�r çalışma mı olması gerek�r? Elbette. Bu yüzden f�rmamız
kal�tel� ve t�t�z b�r çalışma sürdürmekte ve sorunun köken�ne �nerek, hızlı b�r şek�lde müdahale yapmaktadır.
Özell�kle h�jyen r�sk� taşıyan b�r h�zmett�r. Bu r�sk yüzünden kullanılan araç gereçler ve olası durumları da oldukça
önemsemektey�z. Tek seferl�k ya da uzun vade de f�rmamızla anlaşma yapab�l�r, böylel�kle hızlı çözüm elde
edeb�l�rs�n�z.
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Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma Ne Kadar Öneml�? Uygulama esnasında kanal�zasyon tıkanıklığı açma �ç�n
öncel�kle ne yapmak gerek�r? Öncel�kle kamerayla tıkanıklığın bulunduğu yer tesp�t� yapılır. Yan� tıkanma neden�
bulunur. Bu tıkanıklık olan bölüm ulaşılab�l�r b�r yerdeyse kolayca alınacaktır. Ancak tıkanıklık bölges�nde
zorlayıcı b�r durum varsa, parçalamak �ç�n b�r aletle çözümlen�r. Tıkanan alandak� madde parçalanırsa sorun da
g�der�lm�ş olacaktır. Öneml� olan tıkanıklığın yer�n� bulmaktır. Sonra da neden� g�dermek �ç�n, doğru malzemeler�
kullanmaktır.

Garant�l� ve Uygun F�yatlı H�zmetler�m�z, Müşter� Memnun�yet�;

Müşter� memnun�yet� öneml� m�d�r? F�rmamız öncel�kle müşter� memnun�yet�ne son derece d�kkat eder. Bu
yüzden de f�rma olarak yapmış olduğumuz bütün h�zmetlerde yazılı olarak müşter�ler�m�ze garant� ver�yoruz.
Kurumsal b�r f�rma olduğumuz �ç�n, bütün prosedürler�n� profesyonel b�r şek�lde uyguluyoruz. Müşter�ler�m�ze
kal�tel� h�zmet� ve bunun yanında da uygun f�yatları da sunuyoruz.

Değerl� müşter�ler�m�z�n her zaman keses�n� de düşünerek hareket ed�yoruz. Verd�ğ�m�z h�zmetler sayes�nde boru
�çer�s�ndek� kırık, çatlak ve tıkanıklık g�b� sorunlar m�l�metr�k olarak tesp�t ed�lmekte ve çözümü sağlanmaktadır.

B�l�nçl� B�r Müşter� Olmak İç�n Lütfen Okuyun!

Değerl� müşter�ler�m�z s�zler� düşünerek bu yazıyı yazıyoruz. Kanal�zasyon tem�zl�ğ� yapan b�r f�rma aradığınız da,
mutlaka kameralı c�hazları var mı sorunuz, eğer yoksa kanal�zasyonları tam olarak tem�zleyemezler, gel�p geç�c�
b�r çözüm sunarlar ve kısa sürede tekrar serv�s çağırmak zorunda kalırsınız. Hem madd� hem de zaman
kaybederek manev� olarak da zarara uğramış olursunuz. Fakat zarara uğramak k�mse �stemez.

Pek�, neden kameralı c�hazları yok? Bu c�hazların f�yatları pahalı mıdır? Sebeb� �se, kameralı c�hazlar çok pahalı
olduğundan bazı f�rmalar c�hazı satın almazlar. Türk�ye’de sadece b�r kaç f�rmada bulunan bu c�hazların kullanımı
profesyonel b�r kullanım gerekt�rd�ğ� �ç�n, eğ�t�ml� k�ş�ler tarafından bu �şlem yapılmalıdır. Böyle durumlarda her
zaman profesyonel b�r f�rma desteğ� almaya özen göstermel�s�n�z.



Kanal�zasyon tem�zleme �şlem�nde tıkanıklığa neden olan yağ tutucuları, su depoları ve mazgallarda b�r�ken d�ğer
kalıntıların yer�n�n nokta atışı olarak bel�rlenmel�d�r. Bu tıkanıklığın g�der�lmes�nde uzman k�ş�ler tarafından yapıya
hasar ver�lmeden yapılması �ç�n, profesyonel mak�neler kullanılmalıdır.

Kanal�zasyon tem�zleme de �lk aşamasında kamerayla görüntüleme �le noktasal buluş yapıldıktan sonra,
profesyonel yetk�l� k�ş� tarafından kullanılan mak�ne yardımı �le kanal tem�zlen�r. Atıklar parçalanarak yok
ed�lmekted�r. Bu konuya çok kısa sürede tedb�r alınması gerek�r. Çünkü bu tür borular tıkanma durumu �le karşı
karşıya kaldığı zaman, p�s suların ve atıklarında tahl�ye olması bazen çok zor b�r hale bürüneb�l�r.

Neden B�z� Terc�h Etmel�s�n�z?

F�rmamızı terc�h etmen�z, �şler�n�z�n kolaylaşması açısından öneml� olacaktır. Çünkü yılların tecrübes�, b�lg� ve
b�r�k�m� �le uzman ek�pten h�zmet almış olacaksınız. Kanal�zasyon tem�zl�ğ� har�c�n de farklı �şlemler f�rmamızda
yapılmaktadır. Bu �şlemler de prosedürlere uygun b�r şek�lde en kal�tel�, hızlı ve güven�l�r olarak
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Bu yüzden Özdoğan Grubu terc�h edeb�l�rs�n�z. Şeh�rler�n büyümes� ve apartmanların artması sebeb�yle hemen
hemen bütün şeh�rlerde altyapı sorununa rastlanab�l�r. Fakat en çok büyük şeh�rlerde nüfus oranı fazla
olduğundan dolayı, buralarda o sorunları göreb�l�yoruz. B�rçok b�nada da bu nedenlere dayalı olarak b�rçok
tıkanıklık yaşanıyor.

Ayrıca suda çözünmes� zor olan bazı maddeler, kanal�zasyon alanlarındak� tıkanmaların başlıca sebepler�d�r.
Kanal�zasyon tem�zleme �şlem�yle tıkanmalar çözümlen�r. Fakat bu atık maddeler, her zaman tıkanma sorunları
�ç�n b�r r�sk teşk�l etmekted�rler. Bu bakımdan düzenl� bakım öneml�d�r. Kontrol ve tem�zl�k g�b� �şlemler da�ma bu
alanlarda doğru zaman aralıklarında sürekl� olarak yapılmalıdır.

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.

Ayrıca kanal�zasyon tem�zlenmes� yapılırken, etraftak� haşerelere de d�kkat ed�lmes� gerekmekted�r. Çünkü
kanal�zasyonların haşereler �ç�n b�r yuva olduğu gerçeğ� de vardır. Fakat doğab�lecek olumsuzluklar �ç�n de,
gerekl� önlemler�n alınması sağlanmalıdır. Buna göre de tem�zleme �şlem� yapılmaktadır. Ayrıca �lg�l� �şlemler
yapılırken, kanal�zasyonda bulunan borulara da d�kkat etmek gerekmekted�r. Çünkü buradak� k�rl�l�kler etrafı
rahatsız edeb�l�r. B�z bunların heps�ne gereken önem� vermektey�z.

Madd� Yönden Daha Ekonom�k Olan F�rmalar Terc�h Ed�lmel� m�?

Madd� yönden daha ekonom�k olan f�rmaları terc�h ederken ney� nasıl yaptığını, hang� uygulamaları yaptığını
�y�ce sorgulamanızı öner�r�z. Çünkü bu konuda deney�ms�z ve eğ�t�m almamış k�ş�ler tarafından ucuza kanal
tem�zlemeler� yapan f�rmalar da bulunmaktadır.

Madd� yönden daha ekonom�k olan f�rmaları terc�h ederken ney� nasıl yaptığını, hang� uygulamaları yaptığını
�y�ce sorgulamanızı öner�r�z. Çünkü bu konuda deney�ms�z ve eğ�t�m almamış k�ş�ler tarafından ucuza kanal
tem�zlemeler� yapan f�rmalar da bulunmaktadır.

Böylel�kle yaşanan sorunun ev�n �ç�ne sıçraması da engellenm�ş olab�lmekted�r. İşte başarılı olab�lmek ve en az
sorunu yaşamak �ç�n, teknoloj�k uygulamaları kullanmak da çok öneml�d�r. Başta zamandan tasarrufu sağlar ve
sorun başarılı b�r şek�lde çözümlenm�ş olur. Ayrıca her zaman ac�l durumlarda da f�rma �le �let�ş�m kurab�l�rs�n�z ve
tem�zleme �ç�n de f�rmadan talep de bulunab�l�rs�n�z. S�zlere kanalın tem�zlenmes� �ç�n detaylı b�lg� ver�lmekted�r.
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B�z� terc�h edersen�z memnun kalırsınız. Hedefe başarılı b�r şek�lde ulaşmak �ç�n, gereken tüm özell�kler b�z de
mevcuttur.
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