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Altındağ Kanal�zasyon Açma H�zmet� �le evlerde ve apartmanlarda tıkanan mutfak ya da banyo kökenl�
kanal�zasyon tıkanıklıkları en kolay yöntem �le çözüleb�l�r.

Oluşan bu tıkanıklıkların b�rçok sebeb� vardır. Tıkanan g�derler ev, �şyer� sah�pler�n� ya da apartman, s�te g�b�
toplu yaşanan konutları etk�ler. Kanalların tıkanması �le akan su g�derden g�tmez, p�s su ger� döneb�l�r ve daha
farklı sorunlar ortaya çıkab�l�r.

Tes�sattan şeh�r kanal�zasyonuna kadar b�rçok tıkanıklık �nsan hayatını her yönden olumsuz etk�ler. Stres, vak�t
kaybı yaratan ve de p�s koku oluşturan bu sorunuzu dert etmey�n. Oluşan tüm tıkanıklık sorunlarında profesyonel
ek�b�m�z �le yanınızdayız.

Yerleş�m yerler�ndek� alt yapılarda oluşan sorunlar ya da yanlış kullanım, b�r�ken yabancı madde ve atıklar
neden�yle tıkanıklıklar oluşab�l�r. Özell�kle başkent ve büyükşeh�r olması neden�yle çok nüfuslu b�r şeh�r olan
Ankara’ da bu g�b� sorunlar çokça yaşanır.

Ankara’nın en kalabalık �lçeler�nden b�r� olan Altındağ’da, kanal�zasyon sorunları d�ğer �lçelere oranla daha
fazladır. Altındağ' da �kamet ed�yorsanız oluşan tüm kanal, g�der tıkanıklıklarında ve logar açma �şlemler�nde
Altındağ kanal�zasyon açma h�zmet� veren f�rmamızdan destek alab�l�rs�n�z. Altındağ'ın hang� mahalles�nde
olursanız olun f�rmamız d�led�ğ�n�z noktaya h�zmet sunar.

Altındağ Kanal�zasyon Açma İşlem� Ned�r, Nasıl Yapılır?

B�r kanal�zasyon tıkandığında yalnızca b�r ev ya da �ş yer� değ�l b�rçok apartman, da�re, b�na veya s�te bundan
etk�leneb�l�r. Oluşan tıkanıklık bütün çevreye rahatsızlık ver�r ayrıca �şler�n ve günlük hayatın aksamasına neden
olarak da zaman kaybına yol açar.

Oysak� kısa sürecek b�r �şlemle bu tıkanıklığı g�dermek mümkündür. İş�n�n ehl� olan, tecrübel� ustalar ve ek�plerle
çalışarak bu sorun da kolaylıkla çözümleneb�l�r. Gerekl� ek�pmanlarla, gereken zamanda ve en kısa sürede
Altındağ kanal�zasyon açma ve tıkanıklığı g�derme �şlem�n� yapan f�rmamıza er�ş�m sağlayarak her türlü tıkanıklık
�ç�n yardım alab�l�rs�n�z.

Son Teknoloj� �le Kırmadan Kanal�zasyon Açma

Her şey�n d�j�talleşt�ğ� bu teknoloj� çağında tıkanıklık açma �şlemler�nde de artık elektron�k aletler kullanılıyor.
Çeş�tl� robotlar ve kamera s�stem�ne sah�p c�hazlar �le lavabo, g�der ve kanal tıkanıklığı açma �şlemler� sayes�nde,
artık kırmadan ve dökmeden her türlü tes�sat �şlem� yapılab�l�yor.

Kamera �le görüntülenen ve tıkanıklığa sebep olan c�s�m ya da atık kümeler� y�ne teknoloj� kullanılarak bertaraf
ed�l�yor. F�rmamızın kullandığı son teknoloj� �le kırmadan kanal�zasyon açma �şlemler� çevreye zarar
vermeden profesyonel şek�lde tamamlanıyor.

Altındağ Kanal�zasyon Açma İşlem�nde Kullanılan V�danjörler

Altındağ kanal�zasyon açma �şlem�nde kullanılan v�danjörler, fossept�k kuyularında ve kanal�zasyon borularında
oluşan tıkanıklıkları g�dermede ve b�r�ken atıkları çekmede kullanılan araçtır. Emme borusu kanala gönder�ld�kten
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sonra santr�füj pompa �le em�ş sağlayarak, �nsan� atığı tanklara gönderen bu mak�ne, teknoloj�n�n tes�sat �ç�n
sunduğu ayrıcalıklardan b�r�d�r.

Profesyonel ve son teknoloj� c�hazlarla çalışmayı �lke ed�nm�ş olan f�rmamız, Altındağ �lçes�ne de h�zmet
vermekted�r. Usta ek�b�m�zden alacağınız Altındağ kanal�zasyon açma �le kalabalık olan bu semt�n kanal�zasyon
hattındak� tıkanıklık çok kısa b�r sürede g�der�l�r. Daha az kalabalık semtlerde �se fossept�k kuyuları y�ne hızlı
şek�lde boşaltılır.

Altındağ Logar Açma İşlemler�

Toplu konut olan s�te ve b�naların atık su b�r�k�m� �ç�n yapılmış olan yer altı kuyuları logarlar, b�rtakım nedenlerden
dolayı tıkanab�l�r. Bu nedenler� sayacak olursak:

Yabancı c�s�mler�n logar borusuna g�rmes�, özell�kle su da er�meyen c�s�mler, peçete, h�jyen�k ped, oyuncak
vb. tüm yabancı eşyalar kanalların tıkanmasına neden olab�l�r.
S�te yönet�m� ya da apartman sak�nler� tarafından bakımı yaptırılmayan logar kuyuları kolaylıkla tıkanır.
Logar borularında genell�kle künk borular terc�h ed�l�r ve uzun süre suya maruz kalan ayrıca üzer�nde
bulunan toprağın basıncına dayanamayan bu borular da çökerek logarı tıkayab�l�r.

Tüm bu nedenler�n en öneml�s� yabancı c�s�m ve atık b�r�k�m�d�r. Doğal olarak oluşan bu p�sl�k kümeler�, bakım
yapıldığında da kuyulardan ve borulardan uzaklaştırılab�l�r.

F�rmamızdan logar tıkanıklıkları �ç�n de h�zmet alab�l�rs�n�z. İlet�ş�m numaralarımızdan b�zlere ulaşarak hemen
tıkanıklığın açılması �ç�n h�zmet alın.

Ankara Altındağ ve d�ğer tüm �llerde h�zmet vermektey�z. Altındağ logar açma �şlemler� �ç�n yalnızca b�zler�
arayarak konumunuzu b�ld�rmen�z yeterl�d�r.

Uygun f�yatlı, deney�ml� ek�b� ve hızlı çalışan personeller� �le f�rmamız, b�r telefon �le s�zlere �sted�ğ�n�z noktada,
çok kısa b�r vak�tte h�zmet vermekted�r.
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