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Logar s�stemler� çeş�tl� sebepler doğrultusunda tıkanab�l�yor. Bu problem geçm�ş dönemlerde özell�kle amatör
türünden logar görüntüleme s�stemler� tarafından geç zamanlı olarak g�der�l�yordu. Söz konusu s�stemler �se
daha çok �nsan gücüne dayalı olduğundan c�dd� anlamda zaman kaybı yaşanması da söz konusu olab�l�yordu.

F�rmamız bu tarz olumsuzlukların kalıcı b�r şek�lde g�der�lmes� açısından, bugün en yüksek teknoloj�l� c�hazlar
üzer�nden logar tıkanmalarını ortadan kaldırıyor. Yılların deney�mler�ne sah�p olan kadrolarımızla b�rl�kte logar
s�stemler�n�n yer aldığı her alanda profesyonel b�r şek�lde h�zmet sunuyoruz. Görüntülü s�stemler�m�z sayes�nde
logar tıkanıklığını dak�kalar �çer�s�nde tesp�t ed�yoruz.

Bu �şlem� ayrıca %100 garant�l� b�r şek�lde gerçekleşt�r�yoruz. Bu sebeple f�rmamız kuruluş tar�h�nden buyana
sektörün en çok terc�h ed�len logar sorunu görüntüleme f�rmasıdır. Gen�ş kadrolarımızla b�rl�kte yoğun b�r şek�lde
mesa� yapıyoruz.

Özell�kler
Avantajlar

İşletmem�z logar görüntüleme alanında kurumsal b�r k�ml�k üzer�nden h�zmetler sunuyor. Bu nedenle gen�ş ve
�st�krarlı müşter� tabanına ev sah�pl�ğ� yapıyoruz. B�zler� değerl� kılan b�rçok etkenler de söz konusudur. H�zmet
sunduğumuz bölgelerden pek çok kurumsal �şletmeler tarafından terc�h ed�l�yoruz.

Bunların arasında eğ�t�m ve sağlık kurumları, alışver�ş merkezler�, eğlence merkezler�, �nşaat f�rmaları ve daha
b�rçok farklı türden f�rmalar yer alıyor. Bu nedenle kurumsal web s�tem�z üzer�nden gen�ş ve güncel referans
katalogları sunuyoruz. D�ğer f�rmaların aks�ne 7/24 kes�nt�s�z b�r şek�lde h�zmetler sunuyoruz.

Dolaysıyla hafta sonlarında dah� b�zlerden h�zmet alab�l�rs�n�z. F�rmamız kuruluş dönem�nden �t�baren kal�tel�
h�zmet anlayışını ve müşter� memnun�yet�n� ön planda bulunduruyor. Bu bakımdan tüm müşter�ler�m�z tarafından
takd�r mesajları almanın ayrıca onurunu yaşıyoruz.

Ev�n�z�n konforunda r�sks�z b�r şek�lde logar görüntüleme h�zmet� sunuyoruz. F�rmamız profesyonel b�r şek�lde
h�zmetler sunduğundan herhang� mağdur�yetler yaşamanız söz konusu değ�ld�r. Sektörde yer alan b�rçok
f�rmaların aks�ne çok daha caz�p ve ek ücrets�z f�yat tar�feler� sunuyoruz.

Bu kapsamda ekonom�k yönden de avantajlı olmanız söz konusudur. İşletmem�z hem merkez� şubes�nden ve
hem de �nternet dünyası üzer�nden onl�ne b�r şek�lde h�zmet sunuyor. Logar problemler�n� yer�nde tesp�t ed�yor ve
gerekl� müdahaleler� gerçekleşt�r�yoruz.

B�zler� d�ğer f�rmalardan ayıran en temel avantajlardan b�r� de gün �çer�s�nde b�rden çok logar arızalarını
g�dermem�zd�r. Dolaysıyla �şletmem�zden bu alanda aynı gün �çer�s�nde h�zmet alab�l�rs�n�z.

Logar Görüntüleme F�yatları

2021 logar görüntüleme h�zmetler�m�zde mümkün olan en uygun f�yat seçenekler� sunuyoruz. Logar problemler�
bulma �şlem� yüksek özver� ve deney�m gerekt�r�yor. Dolaysıyla bu uygulamada amatör veya henüz yen� faal�yete
geçen f�rmalardan h�zmet almanız çeş�tl� yönlerden r�sk faktörler� meydana gelmes�ne sebep oluyor.



Ayrıca bugün �nternet dünyasında yer alan b�rçok f�rmalar tarafından bu alanda yüksek f�yat uygulamaları
sunuluyor. Bu durum beraber�nde s�zler�n mal� yönden de dezavantajlı olmasına neden oluyor. Logar sorunları
tesp�t etme çalışmalarında d�ğer f�rmalardan farklı b�r şek�lde h�zmet sunuyoruz. Bu alanda gereken durumlarda
b�rden çok personel�m�z� görevlend�r�yoruz. F�yat tar�feler�m�z ayrıca her dönem farklı olab�l�yor. Katma Değer
Verg�s� �se f�yat tar�feler�m�zde söz konusu değ�ld�r.

Logar Görüntülemede Garant�l� H�zmet

Garant�l� logar görüntüleme h�zmet� sadece �şletmem�ze özgüdür. Dolaysıyla bu olanağı d�ğer f�rmalarda
bulmanız mümkün değ�ld�r. F�rmamız bu h�zmette güncel teknoloj�k gel�şmeler�n hayat� b�r değer taşıdığı
b�l�nc�nded�r. Bu bakımdan logar tıkanmalarının g�der�lmes�nde 2021 yılının en gözde kameralı s�stemler� terc�h
ed�yoruz.

Bu s�stemler�m�z üzer�nden tesp�t ed�lmes� neredeyse �mkânsız olan tıkanmaları tesp�t ed�yoruz. Ayrıca
çalışmalarımız hakkında müşter�ler�m�ze ön b�lg�ler de sunuyoruz. Bu sayede müşter�ler�m�z logar tıkanmalarının
hang� neden veya nedenlerden dolayı meydana geld�ğ� hakkında b�lg�ler elde edeb�l�yor.

Kadrolarımızın tamamı tam donanımlı b�r şek�lde h�zmet sunuyor. H�zmet sürec�m�z önces�nde ayrıca çevre ve
�lg�l� alan üzer�nden de gerekl� tüm güvenl�k önlemler�m�z� alıyoruz. Çünkü logar tıkanıklığı tesp�t�nde personel ve
çevre güvenl�ğ�n�n de mutlaka sağlanması gerekt�ğ� b�l�nc�ndey�z.

Logar Görüntüleme F�rmamızı Neden Terc�h Etmel�s�n�z?

İnternet dünyasında b�rçok logar görüntüleme f�rmaları h�zmet sunuyor. Bu tarz �şletmelerden r�sks�z b�r şek�lde
h�zmet almanız oldukça zordur. Çünkü bu g�b� f�rmalar müşter� memnun�yet�nden z�yade kazanç planlamasına
değer ver�yor.

Ayrıca uzman kadrolara ve yüksek teknoloj�l� logar tıkanıklığı bulma c�hazlarına da sah�p değ�ld�r. Bu nedenle de
s�zler�n c�dd� anlamda zaman ve mal� kayıplar yaşaması kaçınılmazdır. Logar tıkanıklığı g�derme �şlem� ayrıca
d�ğer f�rmalar tarafından kademel� b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�yor. Yan� yüksek f�yat tar�fes� sunulduktan uzun b�r
süreç sonrasında h�zmet süres� başlatılıyor.

F�rmamız �se tüm bu olumsuzluklardan uzaktır. İşletmem�z güler yüzlü ve saygın personele sah�pt�r. Logar
tıkanıklığı g�derme çalışmalarında müşter�ler�m�z�n ayrıca ek b�r müdahale yapmasına gerek yoktur. Tüm �şlemler
doğrudan personel�m�z�n yetk�l� olduğu görüntüleme s�stem�m�z üzer�nden gerçekleşt�r�l�yor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yapılan bazı araştırmalar net�ces�nde kanal borusu tıkanıklıklarının �nsanlar
üzer�nde pek çok yönlerden negat�fl�kler�n meydana gelmes�ne sebep olduğu bel�rt�lm�şt�r. Dolaysıyla
büyükşeh�rlerde yaşayan b�reyler�n bu tarz olumsuz durumlardan korunması mutlaka gerekl�d�r.

Bugün her ne kadar büyükşeh�r beled�yeler� tarafından logar tıkanıklığı g�derme h�zmetler� sunuluyor olsa da,
kal�tes�z malzemeler söz konusu olduğundan bu tarz problemlere genell�kle sadece geç�c� b�r şek�lde çözümler
üret�leb�l�yor. Dolaysıyla resm� kurumlar tarafından açılan logar boruları b�r müddet sonrasında yen�den
tıkanab�l�yor. Fakat �şletmem�zden bu g�b� negat�f durumlar yaşanması mümkün değ�ld�r.

Garant�l� Logar Açma Neden Öneml�d�r?

Garant�l� logar görüntüleme h�zmet�n�n d�ğer f�rmalardan alınması oldukça güçtür. Çünkü pek çok �şletmeler
henüz bu alanda yen� h�zmetler sunmaya başlamıştır. Bu nedenle personeller�n yeter� düzeyde eğ�t�lmes�, kal�tel�
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malzemeler�n tedar�k ed�lmes�, kurumsal k�ml�k �ç�n gerekl� olan çalışmaların başlatılması g�b� pek çok öneml�
etkenler �ç�n uzun b�r zaman d�l�m�ne gereks�n�m duyuluyor.

İşletmem�z �se tüm bu olanakları tek çatı altında toplamıştır. F�rmamız garant�l� h�zmetler�yle d�ğer �şletmeler�n
aks�ne daha gen�ş sahalar üzer�nden logar tıkanıklığı görüntüleme �şlemler� gerçekleşt�r�yor. Garant�s�z b�r şek�lde
açılan borular yen�den tıkanması kaçınılmazdır. Çünkü garant� faktörü olmadan bu �şlem�n yapılması beraber�nde
boru kal�tes�n�n de zedelenmes� anlamına gel�yor. Garant� faktörü tüm sektörlerde mutlaka yer alması gereken en
öneml� ve avantajlı etkenlerden b�r�d�r.

Logar Tıkanıklığı Görüntülemede Uygun F�yat Tar�fes� Neden
Öneml�d�r?

Merak ed�len logar görüntüleme h�zmetler�nde uygun f�yat tar�fes� de son derece öneml�d�r. Bu alanda b�rçok
f�rmalar arasında karşılaştırma yapab�l�rs�n�z. İşletmeler�n büyük b�r kısmı tarafından her dönemde olduğu g�b�
2021 yılında da beklent�ler�n üzer�nde f�yatlar sunulduğu görüleb�l�yor.

Logar tıkanıklığı görüntüleme �şlem� acem� olan personeller�n yapab�leceğ� b�r uygulama değ�ld�r. Bunun har�c�nde
bu �şlemde müşter�ler�n h�zmetlerden ve f�rmadan memnun kalması açısından mümkün olan en düşük f�yat tekl�f�
sunulmalıdır. Bugün tüket�c�ler f�rma kal�tes� kadar uygun f�yat tekl�f� sunulmasına da önem ver�yor.

Ülkem�z ekonom�k şartlarına göre bugün pek çok a�leler orta düzeyde ekonom�ye sah�pt�r. Bu sebeple
tüket�c�ler�n bu alanda ödeme konusunda da zorluk çekmemes� son derece öneml�d�r. Güncel f�yat tar�feler�m�z�
daha yakından �ncelemek açısından s�zler� kurumsal web s�tem�ze davet ed�yoruz.

Logar Tıkanıklığı Görüntüleme H�zmet�m�z�n Süres�

En �y� logar görüntüleme f�rması olarak bu alanda garant�l� b�r şek�lde hızlı h�zmetler sunuyoruz. D�ğer f�rmaların
aks�ne müşter�ler�m�z�n uzun sürel� olarak beklemes� söz konusu değ�ld�r. Uzman kadrolarımız sayes�nde logar
tıkanıklığı görüntüleme uygulamamızı sadece dak�kalar �çer�s�nde gerçekleşt�r�yoruz. F�rmamız zaman faktörünü
�se mümkün olan en �y� şek�lde değerlend�r�yor.

H�zmet pol�t�kalarımız arasında zamanı en hızlı şek�lde değerlend�rme de yer alıyor. Bu bakımdan müşter�ler�m�z
tarafından da olumlu yönde yorumlar almanın sev�nc�n� yaşıyoruz. Logar tıkanıklığı görüntüleme s�stemler�m�zde
herhang� arızalanma veya deforme olma g�b� durumlar söz konusu değ�ld�r. S�stemler�m�z çalışma sürec� boyunca
kusursuz b�r şek�lde h�zmet sunuyor.

Logar Tıkanıklığı Görüntüleme H�zmet�m�z Nereden Alınab�l�r?

Özell�kle yen� müşter�ler�m�z tarafından logar görüntüleme h�zmetler�m�z�n nereden alınab�leceğ� merak ed�l�yor.
F�rmamız müşter�ler�ne yalnızca b�r telefon kadar yakındır. Dolaysıyla yen� müşter�ler�m�z terc�hler� doğrultusunda
�ster resm� web s�tem�zden �ster kurumsal telefon hattımızdan logar tıkanıklığı g�derme rezervasyonu
yaptırab�l�yor.

Bunun har�c�nde müşter�ler�m�z h�zmet model�m�ze �l�şk�n merak ett�ğ� tüm detaylar hakkında da profesyonel
kadromuz üzer�nden kapsamlı b�r şek�lde b�lg�ler elde edeb�l�r. F�rmamız Türk�ye’n�n en kal�tel� logar tıkanıklığı
açma f�rmasıdır. Dolaysıyla �nternet dünyasında gördüğünüz bas�t veya gen�ş h�zmet kataloglarına sah�p
olmayan f�rmalarla karıştırmayınız.

Logar Tıkanıklığı Görüntüleme H�zmet�m�z Hakkında Yapılan Yorumlar



Bugün �nternet dünyasından logar görüntüleme h�zmet�m�z hakkında pek çok poz�t�f yönde yorumlar yapılıyor.
Müşter�ler�m�z�n tamamı h�zmet kataloğumuzdan son derece memnun olduğunu bel�rt�yor. Uzman kadrolarımız
�nsan �l�şk�ler� yönünden de gerekl� olan tüm eğ�t�mler� başarılı b�r şek�lde tamamlamıştır. Bu nedenle
müşter�ler�m�z tarafından herhang� b�r ş�kâyet�n gelmes� mümkün olmuyor.

İşletmem�z son model logar tıkanıklığı g�derme araçlarına da sah�pt�r. Bu bakımdan en uzak mesafede yer alan
kanal�zasyonları dah� en etk�n b�r şek�lde açıyoruz. Ayrıca f�rmamız bu alanda ücrets�z keş�fler de gerçekleşt�r�yor.
İlk olarak �lg�l� alana ek�pler�m�z� sevk ed�yoruz. Bu �şlemden hemen sonrasında �se logar tıkanıklığı görüntüleme
c�hazımızı akt�f ederek gerekl� çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Logar Tıkanıklığı Görüntüleme Yapılmadığında Neler Olur?

Logar tıkanıklığı ve görüntülemes� gerçekleşt�r�lmed�ğ� takd�rde huzursuz ver�c� net�celer�n meydana gelmes�
kaçınılmazdır. Çünkü logar görüntüleme h�zmet�yle fert ve kent merkezler� çok daha modern b�r �zlen�me sah�p
olacaktır. Geçm�ş dönemlerde özell�kle resm� kurumlar tarafından modern ve kal�tel� b�r şek�lde h�zmetler
sunulmaması sebeb�yle logar tıkanıklıkları çok daha yoğun b�r şek�lde meydana geleb�l�yordu.

Bu durum ayrıca etk�s�n� de uzun sürel� olarak devam ett�reb�l�yordu. Bu da �nsanların c�dd� boyutlarda rahatsızlık
duymasına ve çevrede negat�f b�r hava oluşmasına sebep oluyordu. Logar tıkanıklığı bulma ve görüntüleme
s�stemler�m�z akt�f ed�ld�kten sonra artık kentler�m�z daha yaşanab�l�r b�r hal aldı.

Logar Tıkanıklığı Bulma Ve Görüntüleme H�zmet Bölgeler�m�z;

F�rmamızın en bel�rg�n özell�kler� arasında gen�ş h�zmet bölgeler�ne sah�p olmasıdır. Kal�tes�z logar görüntüleme
f�rmaları genell�kle kısıtlı h�zmet bölges�ne sah�pt�r. Bu tarz �şletmeler yalnızca yer aldığı çevre bazından h�zmetler
sunab�l�r. Kırsal veya kasaba g�b� küçük çaplı alanlarda amatör türünden logar tıkanıklığı g�derme f�rmalarına
rastlanab�l�yor. Fakat �şletmem�z büyükşeh�r merkez�nden h�zmet sunuyor.

Bugün resm� kurumlar tarafından gerçekleşt�r�len kanal�zasyon açma ve görüntüleme h�zmetler�nden çok daha
�ler� h�zmetler sunuyoruz. H�zmet bölgeler�m�zden günlük olarak kanal�zasyon açma ve görüntüleme talepler�
alıyoruz. Dolaysıyla f�rmamız bu alanda aralıksız b�r şek�lde h�zmetler sunuyor.

Logar Tıkanıklığı Bulmada Kullanılan D�ğer Yöntemler;

Logar tıkanıklıkları bulmada bugün dah� b�rçok f�rmalar tarafından esk� yöntemler kullanılıyor. Bu seçenekler
arasında çel�k tel üzer�nden tıkanıklıkların bulunması, el �le boruların kontrol ed�lmes�, eld�ven takılarak tıkanıklık
tesp�t ed�lmes� g�b� pek çok kal�tes�z ve �nsan sağlığı açısından da ayrıca r�skler oluşturan yöntemler mevcuttur.

Söz konusu yöntemler ayrıca b�reysel anlamda da terc�h ed�l�yor. Logar tıkanıklığı meydana gelen bölgede yer
alan fertler tarafından da boruların kontrol ed�lmes� ve tıkanıklıkların g�der�lmes�ne yönel�k g�r�ş�mler�n
gerçekleşt�r�lmes� söz konusudur. Tüm bu amatör türünden g�r�ş�mler logar görüntüleme konusunda ayrıca
kanal�zasyon borusunun zarar görmes�ne dah� sebep olab�l�yor.

Bu da ek b�r mal�yete g�r�lmes� anlamına gel�yor. İşletmem�z tüm bu negat�f g�r�ş�mlerden uzaktır. Doğrudan �nsan
gücünden faydalanmadan pek çok �şlemler c�haz modeller�m�z üzer�nden gerçekleşt�r�yoruz.

Logar Tıkanıklığı Bulma Ve Görüntülemede Personeller�n Önem�;



Personeller�n uzman olması beraber�nde logar görüntüleme h�zmet�n�n de en �y� şek�lde sunulması anlamına
gel�yor. Profesyonel veya gerekl� donanımlara sah�p olmayan b�reyler üzer�nden bu h�zmet�n sunulması f�rma
prest�j� sarsılmasına sebep oluyor. Fakat bugün bu ayrıntıya d�kkat etmeyen f�rmaların oldukça fazla olduğunu
bel�rteb�l�r�z.

Logar tıkanıklığı açma ve görüntüleme �şlem�n�n b�l�nen�n tam aks�ne �şten anlamayan b�reyler�n yapab�leceğ� b�r
uygulama değ�ld�r. Fertler�n bu alanda mutlaka yılların b�lg� b�r�k�mler�ne sah�p olması, �nsan �l�şk�ler� konusunda
eğ�t�ml� olması, en kal�tel� malzemeler kullanması müşter� memnun�yet� sağlanması açısından hayat� b�r değer arz
ed�yor. Kurumsal web s�tem�z üzer�nden uzman kadrolarımızı yakından �nceleyeb�l�rs�n�z.

Logar Borusu Tıkanıklığı G�derd�kten Sonra Sorun Yen�den Tekrar Eder m�?

Logar borusu tıkanıklığı g�derd�kten sonra problem yen�den tekrar edeb�l�r. Çünkü her ne kadar yüksek teknoloj�l�
logar görüntüleme s�stemler� kullansak da, kanal�zasyon borusu tıkanıklığı g�der�ld�kten sonrasında da yen�den
çeş�tl� nesnelere maruz kalması kaçınılmazdır. Özell�kle yoğun yağışlı ve �nsanların yoğunlukta yer aldığı
bölgelerdek� kanal�zasyonlar daha sık b�r şek�lde sorun tekrarlamasına maruz kalıyor.

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.

Logar borusu tıkanıklığının ayrıca daha geç zamanlı olarak tekrar etmes� f�rmamızla �lg�l� b�r durum değ�ld�r. Bu
konuda sadece �lg�l� resm� kurumların daha gen�ş ve kal�tel� kanal�zasyon boru modeller� terc�h etmes� gerek�yor.
Çünkü kanal�zasyon boruları �nce yapıda ve dar d�zayna sah�p olması beraber�nde daha erken sürede tıkanması
anlamına gel�yor.
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