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Sebze, meyve ve bulaşık yıkarken kullanılan mutfak lavaboları, b�rçok sebepten dolayı tıkanab�l�r.

Özell�kle bayanlar tarafından kullanılan bu lavabolar, d�kkats�z kullanım ya da �hmal sonucu g�derden suyu
akıtmaz.

Mutfak lavabonuz tıkandığında eğer durum ac�lse ve c�dd� b�r tıkanıklık var �se, kes�nl�kle b�r tes�satçı veya
serv�se danışmanız gerekmekted�r. Mutfak tıkanıklığı açma d�kkat ve ustalık �steyen b�r �şlemd�r.

Mutfak Tıkanıklığı Ned�r?

Mutfak tezgâhı �ç�nde bulunan lavaboda del�ğ�n ve g�der�n oluşturduğu kısmın bel�rl� sebeplerden dolayı b�r�ken
suyu g�derden akıtmaması durumudur.

Musluktan akan suyun lavaboda bulunan del�kten akması gerekmekted�r. Herhang� b�r tıkanıklık durumunda �lk
olarak del�ğ�n üzer�nde b�r�km�ş atık/çöp olup olmadığını kontrol ed�n.

Eğer tıkanıklık borudan kaynaklanıyor �se, mutfak tıkanıklığı açma yöntemler�nden b�r�n� kullanab�l�rs�n�z.

Mutfak tıkanıklığının c�dd� boyutta olduğunu düşünüyorsanız, b�r tes�sat f�rmasına ulaşarak oluşan tıkanıklığı
tam�r ett�reb�l�rs�n�z. Yıllardır bu �ş� yapan f�rmamız, kolay ve t�t�z b�r şek�lde mutfak lavabonuzda oluşan
tıkanıklığı, tes�sata zarar vermeden tam�r eder.

Mutfak Lavabosu Tıkanması Sebepler�;

Mutfak lavaboları kullanım sıklığına bağlı olarak b�rkaç ay �ç�nde tıkanab�ld�ğ� g�b�, esk� yapılı b�nalarda daha sık
tıkanab�l�r. Mutfak lavabolarının tıkanmasının b�rçok sebeb� vardır.

Bu sebeplerden en öneml�s�, mutfak lavabo g�der�n� oluşturan borunun eğ�ml� olup olmamasıdır. Boruların
eğ�ms�z olması, mutfak g�der�n�n daha çabuk şek�lde ve daha sık tıkanmasına yol açar. Bu nedenle tes�sat yapısı
ve borular �ncelenmel�d�r.



B�r d�ğer öneml� sebep �se boruya takılan yabancı c�s�m ve atıklardır. Üzer�ndek� çöp alınmadan yıkanan
bulaşıklar, meyve sebze yıkarken kopup dökülen sap ve benzer� b�tk� atıkları ve de çay çöpünün d�rekt lavaboya
dökülmes�yle, mutfak lavabonuzda tıkanıklık oluşab�l�r.

Bunların dışında lavaboya atılan meyve-sebze artıkları, çeş�tl� çöpler, lavaboda yıkanan tanel� baklag�ller
(merc�mek, p�r�nç vs.), deml�ğ�n lavaboya dökülmes�; lavaboda maydanoz ve benzer� çok yapraklı sebzeler�n
yıkanması da, tıkanıklığa sebep olacak hareketlerd�r. Lavaboya ekstra b�r lavabo süzgec� koymak aslında g�der
sağlığı �ç�n çok öneml�d�r.

Mutfak Lavabosunda Oluşan Tıkanıklık

Mutfak lavabolarının yapısı ev tes�satı �le de �lg�l� b�r durumdur. Gerek yapılan m�mar� gerek boruların kal�tes� ve
uzunluk, eğ�m g�b� özell�kler� de tıkanmayı yakından �lg�lend�r�r. Mutfak borusu eğ�ml� olur �se tıkanma r�sk� azalır.

Ayrıca boru uzunluğu ne kadar uzun olur �se mutfak lavabosunun tıkanma olasılığı o kadar yüksekt�r.
Boruların şekl� ve şemal� de oldukça öneml� b�r yere sah�pt�r. Kaçınılmaz b�r tıkanmada mutfak tıkanıklığı açma
�şlem�nde sağlam boruların zarar görmemes� öneml�d�r.

Mutfak Lavabonuzda Bunları Yapmayın!

Özell�kle büyük del�kl� g�derler� olan ve ekstra süzgeç konulmayan mutfak lavaboları, genell�kle en çok yemek
artıklarından tıkanmakta. Mutfak lavabosuna doğradığınız ve soyduğunuz sebze-meyve artıkları da, tıkanıklığa
sebep oluyor.

Salata yaparken ya da meyve soyarken kaçan bazı b�tk� parçaları, mutfak lavabonuzu tıkayab�l�yor. Bunların
dışında lavabolara dökülen sıvı yağlar ya da er�t�lm�ş margar�n�n g�derden dökülerek borular �ç�nde katılaşması,
tıkama yapacak b�r k�tleye dönüşme olasılığı da var.

Mutfak Lavaboları Tıkanıklığını Açmak İç�n Kend�n�z� Yormayın!

M�saf�rler�n�zden kalan bulaşıkları ya da çocuğunuza yed�receğ�n�z ç�lekler� yıkarken, çeşmen�zden akan suyun
lavabodan g�tmed�ğ�n� ve hızla yükseld�ğ�n� fark ett�n�z m�? Hemen telefonunuzdan �let�ş�m numaramız �le b�ze
ulaşın ve �ş�nde uzman ek�b�m�z, mutfak lavabonuzun g�der�n� çok kısa sürede tam�r ets�n.

Mutfak tıkanıklığı açma �ş�nde güven�l�r ek�p, s�zlere m�n�mum sürede üst düzey h�zmet sunar ve mutfak
tıkanıklığı açarken son derece t�t�z davranır.

Mutfak Tıkanıklığı Açmak İç�n Çözümler;

Mutfak tıkanıklığı durumunda lavabonuz su dolar ve de kötü kokular yayılır. Eğer bu çok ac�l b�r durum �se ve
tıkanıklığı açmak �ç�n çok zamanınız yoksa, çeş�tl� yollarla geç�c� çözümler bulab�l�rs�n�z.



Doğal yollarla açılab�len tıkanıklık, bazı araç gereçler �le de azaltab�l�r. Tıkanıklık açmak �ç�n k�myasallar olarak
s�rke, tuz ruhu, lavabo açıcı, kost�k kullanab�leceğ�n�z g�b� f�z�ksel açıcı olarak aparatları, elb�se askısı, ş�ş g�b�
çubukları, pompa ve benzer� mutfak aletler�n� ya da sıcak suyu kullanab�l�rs�n�z.

Tüm bu saydığımız mutfak tıkanıklığı açma yöntemler� kısa sürel� çözümlerd�r. Bazıları sağlığınıza ve tes�sat
borularına zarar vereb�lecekler�n� göz önünde bulundurunuz.

Mutfak tıkanıklığı açma �şlem�n�z� tehl�kes�z ve r�sk almadan yapmak �st�yorsanız, b�r uzman tes�sat ve tekn�ker �le
görüşmel�s�n�z. F�rmamız bu konuda b�l�nen güven�l�r ve tanıdık b�r f�rmadır.

G�der Pompası �le Tıkanıklık Açma;

Mutfak tıkanıklığı g�b� b�rçok durumda g�der pompası kullanılmaktadır. Çok uygun f�yatlara satılan pompalar,
yalnızca kısa sürel� çözüm üret�r.

Mutfak lavabosunda b�r�ken yabancı c�s�m, kalınlaşmış yağ tabakası ya da p�sl�kler�, ancak b�r kısım yer�nden
oynatarak ya da �lerleterek geç�c� tıkanıklık açma seçeneğ� sunar.

B�r�ken p�sl�ğe uygulanan basınç fazla olur �se, borunun patlaması söz konusu olab�l�r.

Tuz S�rke Karışımı �le Tıkanıklık Açma;

Bel�rl� m�ktar s�rke, tuz ve karbonat kullanılarak yapılan bu mutfak tıkanıklığı açma �şlem�nde, karışımın etk�
etmes� �ç�n bel�rl� süre beklemen�z gerekmekted�r.



Karbonat, tuz ve s�rke �le yapılan mutfak tıkanıklığı açma �şlem�n� s�rke, kabartma tozu ve l�mon tuzu kullanarak
da aynı şek�lde gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

Öncel�kle l�mon tuzu ve ardından karbonatı lavabo del�kler� kısmına dökün. Sonrasında s�rke dökün. Bu yöntem
bulunan d�ğer k�rler� yok eder ve bakter�ler� de öldürür.

Tuz Ruhu �le Tıkanıklık Açma;

S�rke - tuz �le mutfak tıkanıklığı açma �le benzer b�r d�ğer seçenek �se tuz ruhu kullanmaktır. Fakat bu yöntem
hem sağlığınız hem de borularınız �ç�n tehl�kel�d�r.

Tuz ruhu �le tıkanıklık açma durumunda, solunan hava �le akc�ğerlerde zeh�rlenmeye, temas durumunda �se
c�ltte yanmaya kadar varan durumlar neden� �le kullanmamanız daha faydalıdır.

Ayrıca tuz ruhu borularınızı delerek ekstra mal�yete sebep olab�l�r.

Lavabo Açma Aparatı �le Tıkanıklık Açma;

Lavabo açma tel� olarak da satılan bu alet�, mutfak lavabo borunuzdan aşağıya doğru haf�fçe sokarak tıkanıklığı
açab�l�rs�n�z.

Fakat lavabo açma aparatının d�kkats�z ya da sertçe kullanılması durumunda, mutfak lavabo borusunu delme
g�b� b�r dezavantajı bulunuyor.

Lavabo açma aparatı yer�ne elb�se askısı ya da metal ş�ş de kullanılab�l�r; fakat bu aletler�n mutfak g�der
borularınızı delme, patlatma g�b� r�skler� bulunduğunu da unutmayınız!

Kost�k (Köstük) Kullanmak;

En etk�l� çözümlerden b�r� olan kost�k kullanımı aynı zamanda d�kkat ed�lmes� gereken k�myasal b�r madded�r.

As�t bazlı b�r b�leş�k olan kost�k (köstük olarak da b�l�n�r) k�myasal adıyla sodyum h�droks�tt�r.



İnsan c�ld�ne kaşındırıcı h�s veren ve sürekl� kullanımda tahr�ş edeb�len bu maddey� kullanırken el�n�ze eld�ven
takmanızı öner�r�z.

Kaynar Su Dökerek Tıkanıklık Açma;

B�l�nen ve uzun zamandır kullanılan yöntemlerden b�r� de, lavaboya tek başına kaynar su dökmekt�r.

Mutfak lavabolarının borusunda sebzeler� yıkarken b�r�ken ve daha sonra katılaşan çamur ya da atık yağların,
lavaboda b�r�kerek oluşturduğu katı tabaka �ç�n kaynar su kullanab�l�rs�n�z.

As�t �çeren sıvılar kullanarak da lavaboların kısmen açılması mümkün olab�l�yor. Kola, gazoz ya da maden suyu
da kullanarak açılab�l�r. Bu �çecekler as�tl� �çeceklerd�r.

İçer�ğ�ndek� as�t �le mutfak lavabo g�der� �çer�s�nde bulunan k�r� kısmen azaltab�l�r ya da aşındırır.

Lavabo Açıcı Kullanılması Doğru mu?

Mutfak tıkanıklığında, tıkanıklığı g�dermek �ç�n f�rmamız bu tür k�myasal ürünler�n kullanımını kes�nl�kle tavs�ye
etmemekted�r.

Lavabo açıcı k�myasal ürünler, reaks�yona g�rerek yüksek ısı ortaya çıkarmakta, reaks�yon sonucu oluşan
güçlü as�t �le tıkanıklığa sebep olan unsurları er�tmeye çalışmaktadır. Ortaya çıkan as�t, PVC ve plast�k borulara
zarar ver�r.



Bas�t tıkanıklıkları lavabo açıcı g�b� ucuz çözümlerle açmaya çalışırken, daha büyük madd� sıkıntıya g�rmemen�z
�ç�n, lavabo açıcı kullanmanızı önerm�yoruz. Hasar gören g�der hattınızı yen�den tam�r etmek ve daha büyük
mal�yet çıkarmaması �ç�n, f�rmamızın mutfak tıkanıklığı açma h�zmet�nden yararlanmanızı öner�yoruz.

Ayrıca her türlü k�myasal kullanımı ve bu k�myasalların sulara karışması, canlılarda etk� yaratarak çevreye de
zarar vermekted�r.

Mutfak Lavabosunda Pompa Kullanımı;

Sıklıkla ve �lk başvurulan nokta olan pompa �le mutfak tıkanıklığı açma en b�l�nd�k yöntemd�r.

Özell�kle yemek yaptıktan ve bulaşık yıkadıktan sonra oluşan geç�c� tıkanıklığı hemen açan bu alet, mutfakta
çoğu k�ş�n�n el�n�n altında bulunuyor.

Hava basıncını �leteb�lmes� �ç�n kullanılan bu alet�n, kenarlarının tamamen kapalı olması gerek�yor.

Pompayı g�der del�kler�n�n üzer�ne get�r�p del�kler� tamamen kapatacak şek�lde yerleşt�rd�kten sonra, pompayı
yer�nden oynatmadan sadece sap kısmını baş kısmına doğru bastırıyorsunuz.

Mutfak g�der� pompası mutfak tıkanıklığı açma �ç�n başvurulacak �lk seçenek olsa da, her zaman geç�c� çözümler
sunar ve c�dd� tıkanmalarda kullanılmamalıdır.

Mutfak Tıkanıklığını G�der�rken D�kkat Ed�lecek Hususlar;

Ev ve �ş yerler�nde, otellerde, restoranlar ve kafelerde kısacası çoğu yerde bulunan mutfak lavabolarının
tıkanması vak�t kaybı, k�rl�l�k, kötü görüntü, koku ve de strese neden olan durumlardır.
Mutfak tıkanıklığı genelde an�den gerçekleş�rken aslında uzun b�r süreç alan durumdur. Mutfak lavabonuzun
tıkandığını fark ett�ğ�n�zde, öncel�kle ya pompa ya da çubuk şekl�nde aletler kullanırsınız.
Bunlar �şe yarayacağı g�b� çubuk tes�sat borusu üzer�nde hasar oluşturab�l�r ve pompa kullanımı sonucu
olarak, tıkanıklık daha büyük b�r sorun olab�l�r ve etraf k�rleneb�l�r.
Mutfak tıkanıklığı açarken boruyu patlatmamak �ç�n, hassas davranmaya d�kkat etmen�z gerek�r. B�r�ken
büyük k�r yumakları da olab�l�r veya b�r yağ kümes� de. Eğer tıkanıklık çok c�dd�yse tüm tes�sat zarar göreb�l�r
ve mal�yet� s�z� zor duruma sokab�l�r.
Bu nedenle sebeb�n� b�lmed�ğ�n�z, c�dd� hasar oluşturab�leceğ�n� düşündüğünüz, sürekl� tekrarlayan ya da b�r
türlü açılmayan tıkanıklıklarda, f�rmamızı arayarak h�zmet �stey�n�z.



Mümkün olunan en kısa sürede, güven�l�r ve uzman ek�b�m�zle, kırıp dökmeden sorunsuz b�r h�zmet sunan
f�rmamız, en uygun f�yatla en �y� kal�tede sunmayı amaçlar.

Mutfak Tıkanıklığını Engelleme

Tıkanmış mutfak lavabonuzun tekrar tıkanma durumu �le karşılaşmamak �ç�n, önlem almak �st�yorsunuz.
Öncel�kle tıkanıklıkla nasıl baş ett�ğ�n�z öneml�.

Tıkanıklığı açarken uygun ve doğru yöntem kullandınız mı? Tıkanıklığa sebeb�yet veren çöp, atık, k�r, k�reç, yap
kalıntısı g�b� maddeler� ortadan kaldırdınız mı? Borularınız eğ�k m�? Bunlara benzer sorulara vereceğ�n�z
cevaplar, tekrar b�r tıkanıklık yaşamanıza engel olur.

Sürekl� Tıkanan Mutfak Lavabo G�derler�

D�kkats�z kullanım sonucu b�rçok lavabo yemek artıkları �le k�rleneb�lmekted�r. F�rmamızın her gün h�zmet verd�ğ�
onlarca k�ş�n�n sürekl� lavabolarının tıkandığını, b�r �k� gün rahat kullandıktan sonra üçüncü gün y�ne mutfak
lavabolarında su b�r�kt�rd�ğ�n� söylüyor.

S�zler de lavabonuzun sürekl� tıkanmasından ş�kayetç� �sen�z, üstün teknoloj�k aletler�m�zle yıllardır bu �ş� yapan,
kal�tel� ve çözüm odaklı yaklaşan f�rmamızı arayab�l�rs�n�z.

Tıkanmış Mutfak Lavabosunu Kısa Sürede Açmak;

Ev hanımlarının en korkulu rüyası olan mutfak lavabo tıkanıklığı �ç�n çözümler vardır. Tıkalı lavaboların nasıl
açılacağı konusunda b�rden fazla çözüm mevcuttur. Evde yapılab�lecek mutfak tıkanıklığı açma yöntemler� �le
bas�t lavabo tıkanıklıkları açılab�l�r.

Evde kullanılan bu yöntemler her zaman �şe yaramayab�l�r ya da çözümler kısa sürel� etk� göstereb�l�r. Eğer
lavabonuzun �ç�nde b�r�km�ş çöp yumağı varsa, yağ veya çamur b�r�km�ş �se tıkanıklığın g�der�lmes� zor olab�l�r.

Çünkü her tıkanmış lavabo evde yapılab�lecek bas�t mutfak tıkanıklığı açma yöntemler� �le açılmayab�l�r. Ya da
tıkanan lavaboda bulunan madde hang� yöntem� kullanırsanız kullanın çıkmayab�l�r.

Bu g�b� durumlarda f�rmamızı arayab�l�r ve anında yardım alab�l�rs�n�z. Tıkanan mutfak lavabonuzun açılması kısa
b�r sürede ek�b�m�zdek� ustalarımız tarafından gerçekleşt�r�lecekt�r.



Mutfak Lavabosundan Gelen Kötü Kokular;

Mutfak lavabonuzdan kötü kokular gel�yor �se başlıca sebeb� tıkanıklıktır. Bunun yanı sıra kötü kokuya eşl�k eden
b�r durum da bunun gösterges�d�r.

Lavabodak� suyun yavaş g�tmes�, g�derden sızarak yavaşça akan su bulaşık ya da sebzeler�n�z� yıkadığınızda
d�kkat�n�z� çekm�ş olab�l�r. Bu durumda daha c�dd� b�r tıkanmanın haberc�s�d�r. Gün �ç�nde sıklıkla kullandığımız
mutfak lavabolarında oluşan kötü koku, tüm mutfağa hatta ev�n�ze yayılab�l�r.

Eğer bu kötü kokuların tıkanıklıktan kaynaklanmadığını düşünüyorsanız, kokulardan kurtulmak �ç�n doğal yolları
deneyeb�l�rs�n�z. Fakat suyunuz lavabodan yavaş g�d�yorsa bu tıkanıklık bel�rt�s�d�r.

Mutfak lavabonuzda oluşan tıkanıklığı fark ederek, erken yapılacak b�r müdahale �le olası mutfak fac�asının
önüne geçm�ş olursunuz. Ayrıca mutfak tıkanıklığı açma �le bakter� g�b� m�kroorgan�zmaların uzaklaştırılmasını da
sağlarsınız.

Lavabo Tıkanmasını Açarken Doğru B�l�nen Yanlışlar;

Mutfak lavabonuz tıkandığı vak�t b�rçok k�ş� lavabo açıcı k�myasal ürünler kullanır. Bu k�myasal ürünler
genell�kle toz veya jel formdadır. Bu ürünler g�der borusu �ç�nde k�reç taşına benzer beyaz b�r tabaka
oluşturmaktadır. Bu durum hem mal�yet� arttırmakta hem tıkanıklık oluşmasını tekrarlamaktadır.
Lavabo açıcı k�myasal ürünler kullanımı lavabo g�der� borularının yakınında bulunan contalara zarar
vermekted�r. Bu durum �ler� zamanda su sızıntılarına neden olmaktadır.
Bazı tes�satçılar uyanık davranarak b�r daha geleb�lmek �ç�n, tıkanıklığı tamamen tam�r etmezler. Tam�r�
b�t�rd�kten sonra musluğu açarak suyun g�tt�ğ�n� ve tıkanma sorununun çözüldüğünü söyleyeb�l�r. Bu g�b�
durumlarda g�der hattının kamera s�stem� �le kontrol ed�lmes�n� �stey�n�z. Genell�kle kamera s�stem�
kullanmayan, kullanılsa da müşter�ye göstermeyen tes�satçılar tıkanıklığı tamamen açmazlar.
Tes�satçılar tarafından uygulanan bu kurnazlıklardan b�r�, g�der borusunda 3 sant�metre boyutlarında b�r del�k
açarak tıkanma problem�n� kısa sürel�ğ�ne tam�r ed�lm�ş göstermekted�r. B�rkaç ay sonra tekrardan tıkanan
mutfak lavabosu �ç�n, tes�satçıyı da tekrardan çağırmanız gerekecekt�r. Ve s�z de aynı tes�satçıya aynı
şek�lde ödeme yapacaksınızdır.

Mutfak Tıkanıklığını Kâbusunuz Olmasın;

Mutfak lavabosunda oluşan tıkanma çeş�tl� sorunları da beraber�nde get�r�r. Tıkanma neden�yle bulaşıklarınızı,
y�yeceğ�n�z meyve-sebzeler� yıkayamayab�l�r, lavabonuzu kullanamayab�l�rs�n�z. Çoğu zaman an�den gerçekleşen



bu duruma ac�len çözüm bulmak �steyeb�l�rs�n�z. Mutfak tıkanıklığı açma �ç�n tes�sat ustası çağırdığınızda eğer
teknoloj�k �mkanları yeters�z, donanımı eks�k ya da tecrübes�z ek�pler tarafından yapılan �şlemlerde hem paranız
hem zamanınızı kaybedeb�l�rs�n�z.

Üstel�k gereğ�nce yapılmayan mutfak tıkanıklığı açma �şlemler�nde tıkanma durumunun �ler�k� zamanlarda
tekrarlama olasılığı da bulunmaktadır. Bunları dert etmen�ze gerek yoktur çünkü yardım alacağınız f�rmamız
s�zlere ev�n�zde ve �şyerler�n�zde oluşan mutfak tıkanıklığı durumlarında kal�tel� h�zmet sunmayı �lke ed�nm�ş
durumdadır.

En İy� F�rmadan En İy� ve En Hızlı H�zmet

Mutfak tıkanıklığı g�b� can sıkıcı b�r durumda aradığınız çeş�tl� çözümler sonucu, s�tem�zde kısa sürede etk�
edecek geç�c� çözümler bulab�l�rs�n�z. Sonrasında tekrar eden tıkanıklık sorunları �ç�n yardım alacağınız f�rmayı
seçerken özenle davranmanız ve s�ze kal�tel�, güven�l�r ve madd�-manev� sorun çıkarmayacak b�r f�rma seçmen�z
gerekmekted�r. Kısa sürede sorun çözen, �ş�n�n ehl� olan ve ek�pmanları tam f�rmalar �le çalışmanızın önem�n�
büyüktür.

Tıkanıklık açma konusunda uzman olmayan ek�pler, tes�sat s�stem�nde kalıcı hasar oluşturab�l�r ve s�z� madd�
olarak zarara uğratab�l�r. Uzaman ek�pler �se, kal�tel� h�zmet sunarak s�ze ek b�r masraf yaratmadan sorununuzu
kısa sürede çözeb�l�r.

Tekrar tekrar aynı sorunu yaşamak ya da madd� kayba uğramamak �ç�n, s�z de tam donanımlı ek�pmanları
bulunan f�rmalar terc�h edeb�l�rs�n�z.

Kamera S�stem� �le Mutfak Tıkanıklığı Açma

Teknoloj�n�n g�derek �lerled�ğ� çağımızda b�z de �şler�m�zde d�j�talleşmeye yer verm�ş bulunmaktayız. Mutfak
tıkanıklığı açma �şlem�nde teknoloj�den yararlanarak tıkanma sorununuzu çözüyoruz.

İş yükünü bel�rl� oranda düşüren teknoloj� ve kamera s�stem� �le ev�n�zde gereks�z kırma dökme �le tes�sat
tam�r�ne son vermektey�z. Mutfak tıkanıklığı açma h�zmet�m�zde ev�n�ze zarar vermemek �ç�n, teknoloj�den
yararlanab�l�rs�n�z.

30 Dak�kada Tıkanıklığa Son

Son teknoloj� c�hazımız �le vereceğ�m�z h�zmet kapsamına mutfak tıkanıklığı açma da g�rmekted�r. İşlem
yapılırken g�der görüntüleme c�hazı kullanarak zarar vermeden g�der�n�z�n �ç�n� görüntülüyoruz. Görüntüleme
c�hazını kullanarak, mutfak g�der�n� görüntülüyor ve c�sm� tesp�t ed�p ona uygun apart kullanıyoruz.

Bu aparatı robota takılarak tekrar mutfak g�der�n�n �ç�ne gönder�yoruz ve robot sayes�nde tıkalı mutfak g�der�n�z�
açıyoruz. Yapılan tüm bu �şlemler 30 dak�kada g�b� kısa b�r sürede tamamlanıyor.

S�z de mutfak tıkanıklığı sorunu yaşıyor �sen�z, b�zlere ulaşarak destek alab�l�rs�n�z. Tüm tıkanma, g�der açma,
lavabo açma, mutfak tıkanıklığı açma, tıkanıklık açma g�b� sorunlarınızda f�rmamızdan h�zmet alab�l�rs�n�z.

En Kolay Mutfak Tıkanıklığı Açma

Esk�den tes�satı görmek �ç�n kırıp dökerek, borular sökerek yapılan mutfak tıkanıklığı açma �şlem�nde, lavabo
g�der�n� açmak �ç�n su hortumu, dem�r teller, ş�ş ve benzer� aletler ve gel�ş� güzel aparatlar kullanılıyordu. Ustalar



dem�r ya da çubuk g�b� aletlerle açamadıkları g�derler�, son çözüm olarak kırar ve tam�r ederlerd�. Kırıp dökerek
yapılan bu uygulama da ev�n�z k�rlen�r ve kötü görüntü oluşurdu.

Gel�şen teknoloj� �le artık bu g�b� sorunlar 30 dak�ka g�b� kısa b�r sürede halled�l�r halge geld�. gerçekleşen mutfak
g�der� açma h�zmet�m�z s�z� tıkanıklık sorunundan hızlı b�r şek�lde kurtarmaktadır.

Kırmadan Lavabo Tıkanıklığı Açma;

Oluşan mutfak tıkanıklığı durumunda artık kırıp dökmeden çalışmalar yapılab�l�yor. Kırmadan lavabo tıkanıklığı
açma �şlem� �ç�n tamamen elektron�k c�hazlar kullanılıyor.

Kameralı görüntüleme c�hazı �le g�der �ç�ndek� tıkayıcı unsur görüntülend�kten sonra bu unsura uygun olan
aparat/başlık c�hazın robot kısmına yerleşt�r�l�yor ve tekrar g�derde tıkanıklık oluşan noktaya gelerek tıkayıcı
unsuru tem�zl�yor. Böylel�kle kolay ve tem�z b�r şek�lde, tamamen elektron�k yöntemlerle kırmadan mutfak
tıkanıklığı açma çalışmamızı tamamlıyoruz.

En Etk�l� Tıkanıklık Açma

Mutfak tıkanıklığı açma sorunu s�zler �ç�n zamansız gel�şen büyük b�r sorun olsa da, ek�b�m�z kısa süre �ç�nde
müdahale ederek tıkanıklığı g�dereceklerd�r.

Ek�pmanlarımıza, personel�m�ze ve �ş�n� hakkıyla yapma dey�m�ne uyan çalışmamıza güvenerek, s�z
müşter�ler�m�ze uygun f�yatlarla, en kısa sürede yüksek kal�te �le sunacağımız tüm h�zmetler�m�z g�b�, mutfak
tıkanıklığı açma h�zmet�m�z� s�zlere sunuyoruz.

Mutfak Tıkanıklığına Uzman Çözüm

Mutfak tıkanıklığını g�derecek pek çok çözüm bulunurken, bunların b�r kısmının r�skl�, b�r kısmının da geç�c�
çözümler sunan, b�r kısmının �se ekstradan masraf üretecek yöntemler olduğunu s�zlere söylüyoruz.

Mutfak tıkanıklığı açma yöntemler� kullanılarak açılab�lecek g�der�n�z� yıpratmadan ve zarar vermeden tam�r
etmek �ç�n, b�zlere ulaşmanız en doğru seç�m olacaktır.

Mutfak Tıkanıklığını Sürekl� Yaşıyorum D�yorsanız

En büyük sebepler�nden b�r� boruların eğ�m� olmamasından kaynaklandığını bel�rtt�ğ�m�z mutfak tıkanıklığı �ç�n,
tüm çözüm yollarını dened�n�z, uzman f�rma �le tıkanıklık sorunumu çözdüm fakat mutfak lavabo tıkanıklığı
sorununu, sürekl� olarak yaşamaya devam ed�yorum d�yor �sen�z, ev m�mar�s� ve tüm tes�sat �le �lg�l� b�r çalışma
yapılması daha doğru olacaktır.

Mutfak Tıkanıklığı Sorununuzu Çözel�m;

An� olarak gel�şen bu durum �ç�n b�zden çalışma saatler� arasında kısa süre �ç�nde h�zmet alab�l�rs�n�z. Yapmanız
gereken sadece �let�ş�m b�lg�ler�m�z� kullanarak b�ze ulaşmanız. Tıkanıklık açma, lavabo açma, g�der tıkanıklığı,
lavabo tıkanıklığı, mutfak tıkanıklığı açma g�b� konularda uzman olan f�rmamız, s�zlere güven�l�r h�zmet
sunmaktadır.



Mutfak tıkanıklığı durumunda can sıkıntısı çekmeden, strese g�rmeden ve kend�n�z� yormadan çözüm bulmak
�st�yorsanız, aradığınız çözüm ulaşım numaralarımızda.

Yaşadığınız tüm tıkanıklık ve g�der sorunları durumlarında en kal�tel� h�zmet�, f�rmamızdan alacağınızdan em�n
olab�l�rs�n�z.

Mutfak tıkanıklığı açma, tıkanıklık açma, tıkanıklık g�derme, lavabo tıkanıklığı açma g�b� konularda uzman
f�rmamızın tam donanımlı, eks�ks�z ek�pmanları ve b�lg�l� tes�sat ustalarından oluşan ek�b�m�z, b�r telefon kadar
uzağınızda.

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.

Mutfak tıkanıklığı sorunu yaşıyor �sen�z s�zlere çözüm yöntemler�n� sunduk. B�r uzman �le mutfağınıza ve tes�sata
zarar vermeden t�t�z b�r çalışma �le h�zmet almanız çok kolay. Ayrıca f�rmamızın sunduğu h�zmette ceb�n�z� de
düşünür. Öded�ğ�n�z paranın karşılığını vererek, yaptığımız tem�zl�k sonucunda tekrardan sorun çıkarmayacak
tes�sat �le h�zmet garant�s� sunuyoruz.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/mutfak-t�kan�kl�g�-acma/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/mutfak-tikanikligi-acma/

