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Sağlıklı b�r çevre �ç�n öneml� olan alt yapı s�stemler�n�n doğru olarak çalışması ve bakımlarının per�yod�k olarak
yapılmasıdır. Bu tür s�stemler�n bakım ve onarımı ustalık gerekt�r�r. Bu aşamada h�zmet sunan f�rmalar, gerek
bakım gerekse de projelend�rme aşamasında, �nsanların beklent�ler�n� karşılayan çözümler� hayata geç�r�rler. Bu
tür çözümler�n devreye g�rmes� �le b�rl�kte, atık suların s�stemden uzaklaştırılması, evsel atıkların güvenle
kanal�zasyon s�stemler�ne aktarılması g�b� çözümler devreye g�rer. İş yer� atıklarının da uzaklaştırılması
aşamasında, tem�zl�k h�zmetler�n�n öneml� b�r rolü vardır.

Bunların dışında kanal ya da kanal�zasyon s�stemler�n�n düzenl� olarak bakımlarının yapılması gerek�r. Çünkü bu
tür s�stemler�n sağladığı avantajların yer�ne get�r�lmes� �le b�rl�kte, s�stemde tıkanıklıkların ortadan kaldırılması �le
�y� b�r akış mümkün olur. Günümüzde bu tür h�zmetler�n tem�n� aşamasında s�zlere bakım ve onarım h�zmetler�
sunarız. Aynı zamanda gerek evler �ç�n, gerekse de �ş yerler� �ç�n aranan n�tel�kl� çözümler�n devreye g�rmes�
aşamasında, f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tem�zleme;

Tem�zleme �şlemler� büyük ve n�tel�kl� vakum c�hazları �le mümkün olab�l�r. Özell�kle kanal�zasyon s�stemler�nde
tıkanmaya neden olan bu tür sorunların, ortadan kaldırılması aşamasında vakum g�b� çözümler�n yanı sıra,
drenaj s�stemler� �le kanal�zasyon tem�zleme yapılab�l�r. Ülkem�zde bu tür s�stemler�n aynı zamanda v�danjör
araçları �le tem�n� mümkündür.

Bu tür h�zmetler� s�zlere en gel�şm�ş araçları kullanarak sunarız. Aynı zamanda sunduğumuz h�zmetler�n
sağlanması, müşter� beklent�ler�n�n karşılanması �ç�n gerekl�l�kt�r. Profesyonel ek�pler�m�z�n sunduğu bu tür n�tel�kl�
h�zmetler�, en �y� çözümler �le ayağınıza get�r�r�z.

Kanal Tem�zleme;

Evler dışında �ş yerler�, hastaneler ve çeş�tl� yaşam alanlarında atıkların ortamdan başarılı b�r şek�lde transfer�
aşamasında, kanal tem�zleme öneml�d�r. Özell�kle bazı atık türler�n�n zamanla kanalın zarar görmes�ne neden
olması ve aynı zamanda bazı atık türler�n�n tıkanmaya neden olmasıyla, kanal tem�zl�ğ�n�n tam ve zamanında
yapılması önem taşır.

Ev, hastane, okul ya da daha büyük �ş yerler�nde oluşan kanal sorunlarının, ortadan kaldırılması aşamasında
s�zlere sunduğumuz h�zmetlerle, en başarılı tem�zl�k �şler�n� yer�ne get�rm�ş oluruz.

Fossept�k Kuyusu Tem�zl�ğ�;

Kanal�zasyon s�stem�n�n olmadığı yerlerde kullanılan fossept�k kuyularının zamanla dolması, �stenmeyen
kokuların yanı sıra, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle fossept�k kuyusu tem�zl�ğ�
gerekeb�l�r. B�r kanal�zasyon s�stem�ne göre daha bas�t olan bu tür s�stemler�n, akarının olmaması ve zamanla
dolması neden� �le �stenmeyen görüntüler ortaya çıkab�l�r.

Günümüzde kuyu tem�zl�ğ� konusunda beklent�ler�n�z� karşılanmak ve profesyonel destek h�zmet� vermek �ç�n
s�zler� bekl�yoruz. Aynı zamanda sunduğumuz h�zmetler �le daha sağlıklı altyapı s�stemler� tem�n etm�ş oluruz.

Arıtma Tem�zl�ğ�;
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Özell�kle atık suların arıtılması aşamasında k�myasal ya da d�ğer atıkların s�stemden uzaklaştırılması önem arz
eder. Bu nedenle de arıtma tem�zl�ğ� öneml�d�r. K�myasal atıkların normal �çme sularına karışmaması ve aynı
zamanda toprak k�rl�l�ğ�ne neden olmaması g�b� amaçlar �ç�n tem�zl�k gerekeb�l�r. Günümüzde tem�zl�k
aşamasında f�rmaların sunduğu h�zmetler�n tem�n� �le b�rl�kte �ht�yaçların karşılanması sağlanmış olur.

Özdoğan Grup olarak, arıtma s�stemler�n�n kurulması ya da arıtma tes�sler�n�n tem�zl�ğ� aşamasında s�zlere en �y�
h�zmetler� sunarız.

Gölet Tem�zl�ğ�

Suların b�r�kt�ğ� ve akar oluşturduğu çeş�tl� s�stemler bulunur. Bu tür s�stemlerden b�r�s� olan gölet tem�zl�ğ� de y�ne
f�rmaların profesyonel h�zmetler� kapsamında sunulur. Aynı zamanda bu tür s�stemler�n teşk�l� aşamasında �ht�yaç
duyduğunuz çözümler�n sağlanması �le b�rl�kte, gerek doğal gölet alanlarının gerekse de yapay gölet alanlarının
tem�zlenmes� mümkün olur. Zamanla doğal yollardan ya da �nsan etmen� neden� �le k�rleneb�l�r. Bu tür n�tel�kl�
sorunların ortadan kaldırılması aşamasında, gölet tem�zl�ğ� h�zmet� veren f�rmamız, profesyonel ek�b� ve �lg�l�
tekn�k c�hazlar �le müdahale eder�z.

Özdoğan Grup olarak s�zlere gölet tem�zl�ğ� aşamasında da en kal�tel� h�zmet� sunarız. Aynı zamanda
sunduğumuz h�zmetler �le doğa tem�zl�ğ� adına öneml� b�r rol üstlen�r�z.

Deşarj Tem�zl�ğ�

İşletmeler�n su tem�zl�ğ� konusunda uyması gereken kurallar vardır. Deşarj tem�zl�ğ� bu kapsamda ön plana çıkar.
Bu konuda gerek yasalar gerekse de yönetmel�kler�n üzer�ne düşen görevler�n yer�ne get�r�lmes� aşamasında, alt
yapı sorunlarının ortadan kaldırılması mümkün olur. Ülkem�zde deşarj tem�zl�ğ� �le �lg�l� katı kurallar bulunmakta
olup, �şletmeler kullanımda olan suyu tem�zlemek amacı �le deşarj �zn� almak ve aynı zamanda atık suları s�stem
dışına atmak �ç�n, gereken alt yapı s�stemler�n� kurmakla mükelleft�r.

Bu konuda �şletmeler�n çözüm arayışları �le �lg�l� h�zmetler sunarız. Deşarj s�stemler�n�n n�tel�kl� ve yönetmel�klere
uygun olarak sürdürülmes� aşamasında destek almak �ç�n, f�rmamız h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z.

Logar (Rögar) Tem�zleme

Rögar s�stemler� kanal�zasyon s�stemler�nde b�r nev� baca g�b� �ş gören yapılardır. Çeş�tl� nedenlerden dolayı bu
kısımların dolması ya da tıkanması g�b� nedenlerden dolayı kanal�zasyon akışında sorunlar ortaya çıkab�l�r. Bu tür
sorunların ortadan kaldırılması aşamasında �ht�yaç duyulan logar tem�zleme h�zmetler� kapsamında en başarılı
h�zmetler� f�rmamızdan tem�n edeb�l�rs�n�z.

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.

Yağmur ya da kar yağdığında tıkanan rögar s�stemler�n�n tem�zl�ğ�n�n düzenl� olarak yer�ne get�r�lmes� gerekeb�l�r.
Günümüzde rögar s�stemler�n�n bu tür h�zmetler�n�n teşk�l� aşamasında s�z de en başarılı h�zmetler� yer�ne
get�rmek �ç�n, f�rmamız arayab�l�rs�n�z. Sunduğumuz h�zmetler �le en başarılı tem�zl�k ve bakım faal�yetler�n� s�zler
�ç�n yer�ne get�r�r�z.
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