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Akyurt kanal tem�zleme f�rması olarak %100 garant�l� b�r şek�lde h�zmet sunuyoruz.

F�rmamız bu alanda yılların deney�m�ne sah�pt�r. Bu nedenle sektörde l�der b�r konumda yer alıyoruz.

Gen�ş ek�pmanlı ve uzman kadrolarımızla b�rl�kte, en zorlu kanalları dâh� dak�kalar �çer�s�nde tem�zl�yoruz. Bu
bakımdan müşter�ler�m�z tarafından takd�r ed�lmen�n onurunu yaşıyoruz.

Sıradan b�r kanal tem�zleme f�rması değ�l�z, �şletmem�z kal�tel� ek�pmanlarıyla kusursuz ve ek ücrets�z olarak
h�zmetler sunuyor.

Gen�ş h�zmet kataloglarımızla beklent�lere kusursuz b�r şek�lde çözümler üret�yoruz. D�ğer Ankara kanal
tem�zleme f�rmalarının aks�ne, kes�nt�s�z b�r şek�lde h�zmet sunuyoruz.

Akyurt Kanal Tem�zleme Ned�r?

L�der Akyurt kanal tem�zleme f�rmamız, altyapı h�zmetler�nde kullanılan gen�ş araç portföyüne sah�pt�r. Bu
nedenle gen�ş düzeyde referans kataloglarımız da mevcuttur. Kanal tem�zleme, kanal�zasyon ve benzer� türden
sahalar üzer�nden gerçekleşt�r�len profesyonel b�r h�zmet model�d�r. Geçm�şten günümüze Büyükşeh�r
Beled�yeler� tarafından da gerçekleşt�r�len bu h�zmette, en yüksek teknoloj�l� c�hazlara sah�p olduğumuzu
bel�rteb�l�r�z.

Akyurt Kanal Tem�zleme Kal�tel� V�danjör H�zmet�;

Kal�tel� kanal tem�zleme h�zmet� sadece f�rmamızda bulunuyor. Dolaysıyla �nternet dünyasından bu h�zmet�
amatör türünden f�rmalardan almanız oldukça güçtür. Çünkü v�danjör h�zmet� doğrudan uzmanlık ve yüksek kal�te
standartları gerekt�r�yor. Bu etkenler söz konusu olmadan h�zmet almanız, sonradan çeş�tl� r�skler�n de meydana
gelmes�ne sebep oluyor.

V�danjör k�ralama h�zmet� bugün daha çok özel sektör f�rmaları tarafından gerçekleşt�r�l�yor. B�rçok kanal açma
f�rmalarında �se, yüksek teknoloj�l� v�danjör mak�neler� yer almıyor. Bu da müşter� memnun�yets�zl�ğ�ne sebep
oluyor. Fakat �şletmem�zden v�danjör h�zmet�n� de problems�z ve çevrede herhang� b�r olumsuzluk oluşmadan
güvenle alab�l�rs�n�z.

Akyurt Kanal Tem�zleme H�zmet�m�z Neden Terc�h Ed�l�yor?

2021 Akyurt kanal tem�zleme h�zmetler�m�z b�rçok nedenlerden dolayı terc�h ed�l�yor. Kanal�zasyon açma
�şlemler�m�z� sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşt�r�yoruz. Bu h�zmet model�m�zde �lk olarak personel ve çevre güvenl�ğ�
açısından gerekl� olan tüm güvenl�k önlemler�n� alıyoruz. Bunun har�c�nde eğ�t�ml� ve çalışkan kadrolarımız
üzer�nden h�zmet sunuyoruz.

Kanal�zasyon tıkanıklığı c�dd� anlamda rahatsızlık ver�c�d�r. Dolaysıyla bu problem�n özell�kle erken zamanda
g�der�lmes� son derece öneml�d�r. Kanal�zasyon tıkanıklığı beraber�nde çevrede de kötü kokuların yayılmasına ve
bunun net�ces�nde �se, çeş�tl� sağlık sorunları oluşmasına zem�n hazırlar. İşletmem�z tüm bu negat�f durumların
ortaya çıkmaması açısından h�zmet sunuyor.

Akyurt Kanal Tem�zleme H�zmet�m�z�n Avantajları;
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Akyurt kanal tem�zleme h�zmet�m�z�n b�rçok yönlerden avantajları söz konusudur. Bu h�zmet�m�zden m�n�mum b�r
mal�yet üzer�nden faydalanab�l�rs�n�z. Kanal ve Logar açma h�zmet� geçm�ş yıllarda yüksek f�yat tar�feler�
üzer�nden gerçekleşt�r�l�yordu. Bu durum beraber�nde tüket�c�ler�n mal� yönden dezavantajlı olmasına sebep
oluyordu. Fakat �şletmem�z�n sektörde yer almasıyla b�rl�kte, bu olumsuz durum kalıcı olarak ortadan kaldırıldı.
İşletmem�z sayes�nde hem daha düşük ödeme yapab�l�r, hem de güvenl� b�r şek�lde logar açma h�zmet�
alab�l�rs�n�z.

Akyurt Kanal Tem�zleme İşlem� Neden Gerekl�d�r?

Kanal tem�zleme �şlem� b�rçok sebeplerden dolayı mutlaka gerçekleşt�r�lmes� gerek�yor. Kanallar daha çok
Büyükşeh�r merkezler�nde yer alıyor. Bu alanların yoğun nüfuslu olması ve buna bağlı olarak c�dd� anlamda
tüket�m meydana gelmes�, beraber�nde kanalların tıkanmasına sebep oluyor. Bunun har�c�nde çeş�tl� k�myasal
atıklar ve yoğun yağışlardan sonra meydana gelen çamur g�b� doğal faktörler de, kanal borularının tıkanmasında
etk�l�d�r.

Ankara Akyurt kanal tem�zleme �şletmes� olarak, kanal �çer�s�nde yer alan boru kal�tes�ne zarar vermeden p�s su
atıklarını kolay b�r şek�lde arındırıyoruz. Boru �çer�s�nde ayrıca görüntü s�stem�m�z üzer�nden atık tesp�tler� de
gerçekleşt�r�yoruz. Böylece kanal tıkanıklığına neden olan faktörler� de hızlı b�r şek�lde tesp�t ed�yoruz. Kanal
tem�zl�ğ� erken sürede gerçekleşt�r�lmed�ğ� takd�rde çevrede t�fo, d�zanter�, kanser ve daha b�rçok kron�k türünden
hastalıkların baş göstermes�ne yol açab�l�yor.

Akyurt Kanal Tem�zleme H�zmet�nde D�kkat Ed�lecek Unsurlar;

Kanal tem�zleme h�zmet�nde b�rçok unsura d�kkat ed�lmel�d�r. İnternet dünyasında bu alanda kal�tel� ve garant�l�
b�r şek�lde h�zmet sunduğunu �dd�a eden b�rçok f�rmalar yer alıyor. Bu türden f�rmalar yakından �ncelend�ğ�
takd�rde, �dd�alarının doğru olmadığı görüleb�l�r. Kanal tem�zleme h�zmet� kurumsallık gerekt�r�r. Dolaysıyla bu
alanda kurumsal b�r k�ml�ğe sah�p olmayan f�rmadan h�zmetler alınması zaman kaybına neden olab�leceğ� g�b�,
kanal tem�zl�ğ� h�zmet�n�n kısa süre sonrasında yen�den alınmasına yol açab�l�r.

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.

Çünkü amatör kanal tem�zleme f�rmalarında garant�l� h�zmetler söz konusu değ�ld�r. Kanal tem�zl�ğ�nde d�kkat
ed�lmes� gereken en öneml� ayrıntılardan b�r� de, f�rmanın uzman b�r kadroya sah�p olmasıdır. Çünkü kanal
tıkanıklığı g�derme �şlem� acem� personeller�n yapab�leceğ� b�r uygulama değ�ld�r. Ayrıca bu �şlem�n b�reysel
olarak da gerçekleşt�r�lmemes� tavs�ye ed�l�r.

Kanal tıkanıklığında doğrudan p�s sular rol üstlen�yor. Bu suların �çer�s�nde �se çeş�tl� türden bakter�ler yer alıyor.
Bu bakter�ler�n arıtılması, tem�zlenmes� ve bulunan bölgen�n yıkanarak dezenfekte ed�lmes� öneml� b�r unsurdur.

Bu alanda f�rmamızdan güvenle h�zmet alab�l�rs�n�z. B�ze, �let�ş�m sayfamızdan ya da sayfanın alt kısmında
bulunan numaralardan ulaşab�l�rs�n�z.
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