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Logar atık ve lağım sularının g�tt�ğ� altyapıya ulaşması �ç�n gerekl� olan, bel�rl� alanlara yerleşt�r�len baca
s�stemler�n�n �sm�d�r. Genel olarak logarlar s�l�nd�r şekl�nde olur. Ancak d�kdörtgen olarak da bu s�stemler
hazırlanır. Bel�rl� dönemlerde logar s�stemler�n�n logar tem�zleme �şlem� yapılması gerekmekted�r. Kanal
tıkanıklığı olduğu zaman atık sular logarı geçerek taşar. Genel olarak logar kapağından �çer� g�r�lerek,
kanal�zasyon tem�zl�ğ� yapılmaktadır. Logar b�nalardan çıkan atıkların b�r�kt�ğ� alandır. Kısacası logar �ç�n depo
den�leb�l�r. Logar tıkanmasının b�rçok farklı sebeb� bulunmaktadır.

Bunlar poşet, bez veya sert plast�k c�s�mler yüzünden oluşab�l�r. G�derlere k�ş�ler�n er�meyecek malzeme
atmaması gerek�r. Bununla beraber bazı durumlarda ç�mento, taş, moloz ve benzer� sert parçalarda tıkanıklık
oluşur. Bu tarz tıkanıklıkların çözülmes� �ç�n, k�ş�ler�n mutlaka uzman b�r f�rma tarafından logar tem�zleme �şlem�
talep etmes� gerekmekted�r. Günün her vakt� b�zler� arayarak, kanal�zasyon tıkanıklığı, logar tıkanıklığı ve kanal
tem�zl�ğ� �ç�n yardım talep edeb�l�rs�n�z.

Logar Tem�zl�ğ� Nasıl Yapılmaktadır?

Kanal�zasyon tıkanıklıkları k�ş�ler�n standart yaşamın son derece zor hale sokan b�r durumdur. Bununla beraber
kanal�zasyon tıkanıklıkları çevredek� k�ş�ler� de rahatsız eder. Logar tıkanıklığı genel olarak etrafa büyük b�r
oranda kötü b�r koku yaymaktadır. Ayrıca logar tem�zleme �şlem� olmaması hal�nde, etrafa m�krop ve bakter�
yayılma �ht�mal� vardır. Bu g�b� durumlar yüzünden k�ş�ler�n sağlıklı yaşam şartları düşmekted�r. K�ş�ler madd� ve
manev� anlamda bu taşmalar sonucunda zarar göreb�l�r.

Eğer logar çevres�nde b�r koku var �se, mutlaka uzman b�r f�rma tarafından destek almanız gerekmekted�r. Logar
tarafından gelen koku, tıkanmayı bell� etmekted�r. S�zlerde b�z�mle �let�ş�me geçerek, logar tem�zleme �şlemler�n�
kolay b�r şek�lde yaptırab�l�rs�n�z. Kanal�zasyon tem�zl�ğ�, tam�r� ve bakımı son derece zahmetl� b�r �şt�r. Bundan
dolayı k�ş�ler�n mutlaka bu tarz problemler �ç�n, uzman b�r f�rma tarafından destek alması gerekmekted�r. Ayrıca
logar tem�zleme �şlem�n�n yapılmaması durumunda, k�ş�ler daha büyük madd� kayıplar yaşayab�l�r.

Logar Neden Tıkanır?

Logar tem�zleme �şlem�n�n mutlaka bel�rl� süreler arasında yapılması gerek�r. Ancak logar tıkanıklığı kullanıma ve
kanal�zasyon hacm�ne bağlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Genel olarak logar tıkanıklığı katı maddeler, sert c�s�mler ve
b�l�nçs�z tuvalet kullanımı yüzünden oluşmaktadır. Kanal�zasyon tem�zl�ğ�n�n kolay b�r şek�lde yapılması �ç�n,
logarların mutlaka onarımın yapılması gerekmekted�r. Ayrıca logarlar, kanallara kolay ulaşmak �ç�n yapılmıştır.
Bununla beraber bütün sokak, caddeler ve b�naların altında logar s�stem� bulunmaktadır. Bundan dolayı f�rmalar
logar altyapısı sayes�nde rahat b�r şek�lde bu yerler�n tem�zl�ğ�n� yapab�lmekted�r.

Logar Tem�zl�ğ� İç�n Ne Gerekmekted�r?

Logar tem�zleme �şlem� �ç�n mutlaka uzman b�r f�rma tarafından yardım almanız gerek�r. Bununla beraber bu
tem�zl�k �şlem� �ç�n bu uygulamayı yapacak olan k�ş�ler�n ustalığa ve deney�me sah�p olması gerekmekted�r.
S�zlerde bu tarz problemler�n�z de amatörler �le çalışmadan �ş�nde profesyonel b�r ek�ple çalışmanız gerek�r.
Özell�kle logar tem�zl�ğ�n�n k�ş�ler�n tek başına yapmaması gereken b�r tem�zl�k türüdür. Logar tem�zl�ğ�, son
teknoloj� aletler �le yapılmaktadır. Özel kamera, robot ve görüntüleme s�stemler� �le logar tem�zleme �şlemler� son
derece kolay b�r şek�lde yapılır.

Sorunun tesp�t�, bu sayede daha kolay b�r şek�lde gerçekleş�r. Bununla beraber k�ş�ler hayat� tehl�ke yaşamaz. Bu
sayede oluşan hasarlar ve problemler daha rahat b�r şek�lde tesp�t ed�l�r. Onarım gerekmes� durumunda, problem



olan bölgeye vak�t kaybed�lmeden müdahale ed�l�r. Bu teknoloj�k aletlerle tem�z ve kal�tel� �şler yapılmaktadır. Esk�
t�p tam�r �şlemler�ne göre bu uygulama s�stemler� �le daha kısa sürede problem çözme �mkânı sah�p olunur.

Logar Tem�zleme İşlemler�n� Hang� F�rmalar Yapab�l�r?

Logar tem�zleme �şlemler�n� yapacak olan f�rmaların, mutlaka bu �ş konusunda tecrübel� olması gerekmekted�r.
F�rmamız s�zlere kal�f�yel�, eğ�t�ml� personel desteğ� sunmaktadır. F�rmamız bütün altyapı �şler�nde son derece t�t�z
ve kal�tel� �şler yapmaktadır. Bütün aletler�m�z tamamen son teknoloj�k araç ve gereçlerden oluşmaktadır.

Tem�zleme yapılacak bölgey� b�ze b�ld�rmen�z durumunda, d�rekt olarak s�zlere ek�p yolluyoruz. Problem olan
bölgede herhang� b�r şek�lde kırma �şlem� yapılmaz. Görüntüleme c�hazlarımız sayes�nde, problem olan alanı
çabucak tesp�t ed�yoruz. Sonrasında �se özel b�r plan hazırlayarak, sorun olan bölgeye müdahale ed�yoruz.

Ek�b�m�z s�zlere özel b�r bakım, onarım ve tam�r �şlem� sunmaktadır. Bununla beraber bu �şlemler sonrasında
s�zlere özel b�r rapor hazırlıyoruz. F�rmamız s�zler �ç�n kısa sürede logar tem�zleme �şlem� yapmaktadır.

Logar tem�zleme �şlem� son derece zor ve zahmetl� b�r �şt�r. Mal�yet� fazla olan bu �ş�, profesyonel b�r ek�b�n
yapması durumunda son derece kolay ve uygun f�yatlı olmaktadır. F�rmamız kırmadan, dökmeden veya
sökmeden s�zler �ç�n özel b�r logar tem�zleme �şlem� yapmaktadır.

Bu �şlemler �ç�n f�rmamızın bünyes�nde son teknoloj� aletler yer almaktadır. Bununla beraber s�zlere sunduğumuz
f�yat oranları d�ğer f�rmalara göre daha uygundur.

Logar tem�zleme çalışmalarında, su basınçlı uygulamalar, k�myasal uygulamalar ve c�haz olmadan yapılan
uygulamalar logar ve kanal yapısına daha çok zarar vermekted�r. Kısa b�r süre �ç�n bu durum çözüm olsa da
zamanla tekrar bu sorun artab�l�r. Bu sorunun tekrar gündeme gelmes�, s�zlere ve çevren�ze büyük b�r oranda
zarar vereb�l�r. Problem yaşamamak �ç�n mutlaka f�rmamızla �let�ş�me geç�n�z.

Logar Nasıl Yapılır?

Logar s�stem�, şeh�rler�n bütün altyapılarında yer almaktadır. Logar kanal�zasyon s�stem� �çer�s�nde özel b�r görev
almaktadır. Evler�n mutfağından, banyosundan veya tuvalet�nden gelen bütün atık sular, tek b�r alanda
toplanmaktadır. Genel olarak atık sulardan oluşan tıkanıklıklar �ç�n, logar tem�zleme �şlem� uygulanmaktadır.
Çökme, çürüme veya del�nme olması durumunda g�der borularına özel b�r tam�r �şlem� uygulanması
gerekmekted�r.

Ülkem�zde b�rçok şeh�rde kanal�zasyon altyapısı bulunmaktadır. Yağan yağmur suları, kanal�zasyon s�stemler�ne
bağlıdır. Kanal�zasyon s�stemler� b�na, fabr�ka ve d�ğer yapılara bağlıdır. Bu mekanlardan çıkan atık sular,
kanal�zasyon s�stem�ne g�tmekted�r. Kanal�zasyon yapılarının dayanıklı olması gerekmekted�r. Özell�kle atık su
s�stemler�n�n �y� b�r şek�lde bakılması kaçınılmazdır. Boruların tes�sat sırasında �y� b�r şek�lde yerleşt�r�lmes�
gerekmekted�r. Boruların hacm�, eğ�m� ve yönler�n�n doğru b�r şek�lde yapılmış olması öneml�d�r. Logar yapımı �se
son derece farklıdır. Logar yapımı �ç�n �ş�nde uzman b�r profesyonel ek�p tarafından destek almanız
gerekmekted�r. Logar yapımının uzun ömürlü olması �ç�n, kal�tel� ve sağlam malzemelerden �mal ed�lmes�
gerekmekted�r.

Boruların ve altyapı s�stemler�n�n malzemeler�nde son derece kal�tel� olması gerek�r.

Logar arasında bulunan boşlukların ve logar boyutlarının eş�t olması gerek�r. Bu alanların boyutları,
konumlandıkları araz�n�n türüne göre değ�ş�kl�k göster�r. Logar yapımı sırasında, mutlaka ustaların bu aradak�



mesafey� �y� ayarlaması gerekmekted�r. Doğru b�r şek�lde ayarlanmaması durumunda, �ler�de farklı problemler
yaşamanıza sebep olab�l�r.

Logar yapımı sırasında, logar kapağının tam b�r şek�lde yapılması gerekmekted�r. Logar kapağının net b�r şek�lde
oturmaması, katı c�s�mler�n logara dolmasına yol açar. Bununla beraber tam oturmaması durumunda yağmur
suları da aşırı b�r şek�lde logar �çer�s�nde dolab�l�r. Düzgün takılmayan logar, borulara yeterl� b�r şek�lde eğ�m
vermez. Her durumda s�stem�n doğru b�r şek�lde çalışması �ç�n, bakımlarının düzenl� olarak yapması
gerekmekted�r. S�zler �ç�n 7/24 logar açma, logar tem�zleme, logar bakımı, kanal yapımı ve kanal tem�zl�ğ� desteğ�
sağlamaktayız. Bütün altyapı problemler�n�z �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Logar Bakımı Neden Yapılmalı?
Atık Su Yönetmel�ğ� Ned�r?
Logar Açma Ned�r?

Logar bakımı ve logar tem�zleme �şlem�, kanal�zasyon s�stem�n�n sorunsuz çalışması �ç�n son derece öneml�d�r.
Logar bakımı yapılmaması durumunda �ler�k� dönemlerde kanal�zasyon veya logar bölümünde tıkanıklıklar
oluşab�l�r. Kanal�zasyon tes�satında tıkanma olması durumunda, tam�r �şlem� son derece zordur. Bununla beraber
kanal�zasyon tem�zleme ve logar tem�zleme �şlem� son derece pahalı b�r �şlemd�r. Logar tem�zleme �şlem�n�n
doğru b�r şek�lde yapılması ve bakımının doğru b�r zamanda yapılması kanal�zasyon tes�satını kontrol etme
açısından gerek görülür.

Kanal�zasyon �çer�s�nde problem olması durumunda, kısa sürede logar tem�zl�ğ� sayes�nde bu durumu fark
edeb�l�rs�n�z. Kanal�zasyon tes�satında arıza olmaması �ç�n, logar bakımının düzenl� olarak yapılması
gerekmekted�r. Eğer oluşan yen� b�r tıkanıklık var �se, bu bakım �şlem� sırasında tıkanıklık açma �şlem�
yapılmaktadır. Logar �çer�s�nde atık sular yüzünden tıkanıklık olması durumund,a akım hızı da düşmekted�r. Daha
sonra borularda çökme, kırılma ve çürüme oluşmaktadır. Ancak erken b�r şek�lde bu �şlemler�n yapılması, g�der
borularının kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber atık suların tıkanıklık yapmasını, g�derler�
tem�zleyerek önleyeb�l�r�z.

Kanal�zasyon şebekes� yer alan alanlarda, su kaynakların bölgedek� kanal�zasyon alanlarına bağlanması son
derece zordur. Günümüzde atık sular herhang� b�r şek�lde çevreye dökülmez. Kanal�zasyon şebekeler�ne,
herhang� b�r şek�lde zarar ver�lmez. Kullanım şekl� değ�şt�r�lmez. Atık su kaynakları, arıtma tes�sler�ne
gönder�lmekted�r. Kanal�zasyon atıklarının b�r anda boşalması �se son derece tehl�kel�d�r.

Logar açma �şlemler� tıkalı olan logarlar �ç�n kullanılan b�r yöntemd�r. F�rmamız özel b�r kamera ve görüntülenme
s�stem� �le tıkanıklık olan bölgey� tesp�t etmekted�r. Sorunun yer�, neden tıkandığını ve logarın tem�zlenmes� �ç�n
ne yapılması gerekt�ğ� bel�rlenmekted�r. Logar tıkanıklığının neden�, b�lg�sayar destekl� özel görüntüleme
s�stemler� �le tesp�t ed�lmekted�r.

Ş�rket�m�z s�zler �ç�n özel b�r logar tem�zleme ve kanal açma h�zmet� vermekted�r. F�rmamız logar tıkanıklığı açma
veya logar tem�zleme �şlem� �ç�n robotla ve kamera �le tıkanıklık tesp�t� yapmaktadır.

Tıkalı Logar S�stemler� Nasıl Açılır?

Logar tıkanıklığı son derece c�dd� b�r problemd�r. Bununla beraber en sık yaşanan tıkanıklık sorunlarından b�r� de
logar sorunlarıdır. Özell�kle toplu alanlarda logar tıkanıklığı çok sık görülmekted�r. Logar tıkanıklığı k�ş�ler�n yaşam
sağlığını son derece olumsuz etk�leyen faktörlerden b�r�d�r. Logar tıkanıklığının mutlaka erken b�r şek�lde
müdahale ed�lmes� gerekmekted�r. Yerleş�m yerler�n�n logarları, beled�yeler�n logarlarından farklıdır. Bundan
dolayı logar tıkanıklıkları tamamen b�na sak�nler�n� �lg�lend�ren b�r problemd�r.



Beled�yeler herhang� b�r şek�lde b�reysel mülkte oluşan logar tıkanıklığı �le �lg�lenmemekted�r. Bundan dolayı
s�zlerde uzman b�r f�rma tarafından logar tem�zleme desteğ� almanız gerekmekted�r. Logar tıkanıklıkları �nsan
sağlığını büyük b�r oranda etk�lemekted�r. Ayrıca h�jyen açısında da logar taşmaları son derece tehl�kel�d�r. Logar
s�stemler�n�n düzenl� çalışması son derece öneml�d�r. Logar kuyularının bel�rl� b�r mesafe �le açılarak logar
boruları �ç�n kot farkının doğru b�r şek�lde ayarlanması gerekmekted�r. Ayrıca logar kuyusu �çer�s�nde b�r�ken
metan gazının sıkışması, �ler�k� dönemlerde patlamaya neden olmaktadır.

Bundan dolayı logarın mutlaka del�kl� b�r şek�lde yapılması gerekmekted�r. Bununla beraber metan gazının dışarı
çıkacak alan bulmaması, metan gazının sıkışıp patlamasına neden olmaktadır. Logar tıkanıklığının geçmes� �ç�n
yapılab�lecek �lk şey, k�ş�ler�n bu sorunu g�dermek �ç�n uzman b�r f�rma tarafından destek almasıdır. Genel olarak
logar tıkanıklığı ve lağım tıkanıklıkları borularda meydana gelmekted�r. Logar borularında oluşan tıkanıklık genel
olarak yuvarlak kattak� da�relerde meydana gelmekted�r. B�na �çer�s�nde bulunan da�relerde lavabo, banyo veya
bodrum g�b� alanlarda taşma olmaktadır. Logar tıkanıklıklarının �k� farklı sebeb� bulunmaktadır.

İlk olarak tıkanıklık oluşmasının sebeb� hatalı kullanımdır. D�ğer �se b�na yapılır kanal�zasyon ve boru s�stem�n�n
yanlış döşenmes�nden oluşan tıkanıklıklardır. İk�nc� durum tamamen hatadan oluşan, kron�k tıkanıklıklardır. Hatalı
kullanım �çer�s�nde genel olarak bebek bez� atımı, tuvalet kağıdı atımı, ped atımı ve katı c�s�mlerden dolayı logar
s�stemler� tıkanmaktadır. Kron�k logar tıkanmaları �se genel olarak b�nalar �nşa ed�l�rken yapılan hatalar yüzünden
oluşmaktadır.

Özell�kle beton borularda sıklıkla tıkanmalar oluşmaktadır. Bununla beraber logar borularının ek yerler�nde sızıntı
olması durumunda, borular çökmekted�r. Su sızıntılarında �se bazı durumlarda borular del�nmekted�r veya
çürümekted�r. Bel�rl� süre sonra �se bu borulardan kötü kokular yayılmaya başlamaktadır. Ayrıca bu kokular
tamamen b�nayı sarab�l�r. Ayrıca eğ�m� yanlış olan borular, tamamen suyun yavaş akmasına neden olmaktadır.
Bu durumda bazı zamanlarda tıkanıklığa sebep olmaktadır.

Tıkalı Logar İç�n İlk Olarak Ne Yapılması Gerekmekted�r?

Tıkalı logar tem�zleme �şlem� �ç�n �lk olarak sorunun olduğu alanın tesp�t ed�lmes� gerekmekted�r. Bununla beraber
logar tıkanıklığının açılması �ç�n tıkanıklığın c�ns�n�n bel�rlenmes� gerekmekted�r. Logar açma �şlem� �ç�n mutlaka
profesyonel b�r destek almanız gerekmekted�r. Özell�kle bu �şler�n k�ş�ler�n tek başına yapmaması gerekmekted�r.
Özell�kle deney�ms�z f�rmalar tarafından bu �şlem�n yapılması durumunda sorunlar kron�k b�r şek�lde tekrar
etmekted�r.

S�zler bu sorunla tekrar ve tekrar deney�ms�z f�rmalar yüzünden yaşayab�l�rs�n�z. Öncel�kle tıkalı olan logarın
neden tıkandığının bulunması gerekmekted�r. Bu tıkanıklığın kullanım hatası mı yoksa kron�k m� olduğunun
b�l�nmes� gerekmekted�r. F�rmamız özel elektron�k c�hazlar sayes�nde kolayca bu sorunu çözmekted�r. Kullanıcı
hatası yüzünden oluşan problemler son derece kolay b�r şek�lde çözülmekted�r. Bu �şlemler genel olarak
mal�yets�z sorunlardır. Bu tıkanıklıklar, robot c�hazlar �le kolay b�r şek�lde açılmaktadır. Genel olarak c�s�mler ya
kırılır ya da ger� çek�lerek çıkarılır. Özell�kle s�teye a�t olan logar kuyularına oluşan tıkanmalar, özel araçlar �le
açılmaktadır.

F�rmamız beled�ye alanlarına herhang� b�r şek�lde müdahale ed�lemez. Kron�k logar tıkanıklığı durumunda logar
tem�zleme �şlem� daha mal�yetl� olmaktadır. Bu tarz problemlerde genel olarak robot c�hazlar faydalı olmaz. Bu
sorunların künklerden kaynaklanması durumunda, toprak kazılmaktadır. Sonrasında �se yen�den ek
yapılmaktadır. Bazı durumlarda sorun, eğ�mden kaynaklı olab�lmekted�r. Bu durumda �se tekrar borular
kazılmaktadır ayrıca eğ�mler� düzelt�lmekted�r. Logar kuyusunun dolması durumunda �se tıkanıklıkların mutlaka
tem�zlenmes� gerekmekted�r. Kuyunun yer�n�n bell� olmaması durumunda �se f�rmamız s�zler �ç�n özel c�hazlar �le
tem�zleme �şlem� yapılmaktadır.

Logar Tıkanıklığı Ned�r?



Logar tıkanıklığı özell�kle s�te bölgeler�nde sıklıkla meydana gelmekted�r. Logar sadece beled�yelere bağlı
değ�ld�r. Fakat s�te ve özel mülkler�n logarlarıyla beled�ye herhang� b�r şek�lde �lg�lenmez. Bu tarz logarların
tıkanması durumunda �se k�ş�ler�n uzman b�r f�rma tarafından destek alması gerekmekted�r. Logar tıkanıklığı
k�ş�ler�n sağlığını tehl�keye atan durumlardan b�r�d�r. Bununla beraber tes�satın düzenl� çalışması k�ş�ler�n hayat
kal�tes� �ç�n büyük b�r önem taşımaktadır.

Özell�kle bu tarz problemlerde boruların kot farkı düzelt�lmekted�r. Bununla beraber düzenl� b�r şek�lde logar
tem�zleme �şlem� yapılmaması durumunda, metan gazı yüzünden kanal�zasyonlarda patlama oluşmaktadır. Logar
kapaklarının mutlaka del�kl� b�r şek�lde olması gerekmekted�r. Hava alması durumunda herhang� b�r şek�lde
patlama oluşmaz.

Logarın Yer�n� Tesp�t Etmek Mümkün Mü?

B�na borularında oluşan tıkanıklıklar, zaman �çer�s�nde logara kadar ulaşmaktadır. Bu durumdan kaynaklı genel
olarak zaman �çer�s�nde su basmaları oluşmaktadır. Su boruları, logar s�stemler�ne bağlı b�r şek�lde çalışmaktadır.
Tıkanıklığın yayılması durumunda, logar bölümler� de tamamen tıkanmaktadır. Bu tıkanıklıkların açılması, logar
tem�zleme �şlem� ve logar kapaklarının açılması �ç�n uzman b�r ek�b�n s�zlere destek vermes� gerekmekted�r. Eğer
logar yer�n�z� b�lm�yorsanız b�zlerle �let�ş�me geçerek, logar alanınızı tesp�t ett�reb�l�rs�n�z. F�rmamız herhang� b�r
şek�lde kazı yapmadan, özel araçlarla s�zler �ç�n logar tesp�t ed�l�r. Logar tesp�t�nden sonra tıkanıklık açma �şlem�
yapılmaktadır.

Kanal�zasyon Yıkaması

Kanal�zasyon borusu �çer�s�nden bütün atık sular geçmekted�r. Bunun �ç�n kanal yıkaması yapmak gerekmekted�r.
F�rmamız s�zler �ç�n yüksek basınçlı su �le boru yıkaması yapmaktadır. Bu �şlem sayes�nde borularınızın �çer�s�
tertem�z kalmaktadır. G�der boruları �çer�s�ne kum, çakıl, yağ ve benzer� b�rçok atık b�r�keb�l�r. Özell�kle atık su
borularının en az beş yılda b�r tem�zlenmes� gerekmekted�r. S�zler �ç�n logar tem�zleme, atık su borusu tem�zleme,
kanal tem�zleme ve kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler� yapmaktayız. S�zler �ç�n logarlar �çer�s�nde oluşan
tıkanıklıkları tem�zlemektey�z. Ek�pler�m�z s�zler �ç�n �ç� dolmuş logarları tem�zlemekted�r.

Atık Su Borusu Tıkanıklığı Neden Olmaktadır?

Atık su borusu tıkanıklığı b�na �çer�s�nde bulunan bütün borularda meydana gelmekted�r. F�rmamız s�zler �ç�n
herhang� b�r şek�lde logar tem�zleme ve boru tem�zleme �şlem� uygulamaktayız. F�rmamız herhang� b�r şek�lde
kırmadan, sökmeden özel b�r şek�lde tam�r ve bakım �şlem� uygulamaktadır. Bununla beraber robotlarla ve
görüntülenme s�stemler� �le f�rmamız tıkalı alanları açmaktadır. F�rmamız her alan �ç�n özel b�r ek�pmanla �şlem
yapar. Herhang� b�r şek�lde esk� yöntemler� terc�h etmeyen f�rmamız, son teknoloj� aletler� �le çalışmaktadır.
Bununla beraber f�rmamız s�zler �ç�n en hesaplı ve en kal�tel� logar tem�zleme �şlem� uygulamaktadır.

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.

Özell�kle lavabo açıcıları, g�der açıcıları ve pompalama yöntemler� kes�nl�kle kes�n b�r çözüm vermemekted�r.
F�rmamız s�zler �ç�n tamamen özel robotlarla tıkanıklık açma h�zmet� yapmaktadır. F�rmamız s�z�n �ht�yacınız olan
bütün logar tem�zleme ve altyapı tem�zleme �şlem� yapmaktadır. Tad�lat �şlem� sırasında h�çb�r şek�lde kırmadan,
tad�lat yapmadan ve tıkanıklık tesp�t� yapmadan borularınızı tem�zlemektey�z. S�zler �ç�n tamamen memnun�yet
amaçlı b�r şek�lde çalışıyoruz.

Logar tem�zleme �şlemler� �ç�n her alanda aynı ücret� uygulamaktayız. S�zlerde logar tıkanıklığı, kanal tıkanıklığı
ve boru tıkanıklığı sorunlarınız �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. F�rmamız kullanıcı hatası olsa da kron�k
sorunlar olsa da her problem �ç�n, kanal�zasyon sorunlarına destek vermekted�r.
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