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Kanal açma mutfak, banyo, lavabo ve tuvalet g�derler�ndek� k�r, p�sl�k, yağ g�b� atıkların çeş�tl� yöntemler
kullanılarak tem�zlenmes� eylem�d�r. Genell�kle tuvalet kağıtları, katı yağlar, büyük c�s�mler ve suda er�meyen
maddeler�n atılmasından dolayı borularda tıkanma meydana gel�r. Ankara kanal açma sektöründe faal�yet
gösteren Özdoğan V�danjör, bu t�p olaylarda profesyonel mak�neler kullanarak sorunu çok kısa sürede
çözmekted�r.

Ankara Kanal Açma ve Kanal Tıkanıklığı Önleme

B�rçok esk� yapıda özell�kle 30-40 yıl öncek� b�nalarda, kanal�zasyon g�derler� �ç�n dem�r borular kullanıldı. Çünkü
dem�r boruların sağlamlığı, üstün ses yalıtımı ve uzun ömürlü olması endüstr�yel standartlardaydı. Fakat daha
sonra kanal tıkanıklığı önleme amacıyla �nşaatlarda PVC boruların kullanılması gerekl�l�ğ�ne karar ver�ld�.

Sentet�k ve plast�k olan bu boruların bakımı daha kolaydır. Yanlış kullanımlar sonucunda tıkandığında alanında
uzman b�r Ankara kanal açma f�rmasına ulaşarak, tıkanıklığın açılmasını talep edeb�l�rs�n�z. Bazı k�ş�ler
marketten aldıkları çözelt�lerle, tazy�kl� veya �laçlı suyla tıkanıklığı kend�ler� açmaya çalışırlar. Ancak bu
müdahaleler �şe yaramadığı g�b� aynı zamanda daha sıkıntılı sonuçlarda ortaya çıkarab�l�r.

Kanal tıkanmaları, bu şek�lde yöntemlerle açılab�lecek kadar bas�t sorunlar değ�ld�r. Başarılı ve kes�n çözüm �ç�n
profesyonel c�hazlar kullanılmalıdır. Ankara kanal açma h�zmet� �ç�n b�zler� ararsanız, çok uygun ve ver�ml� b�r
b�ç�mde g�der tıkanmalarını açab�l�r�z. Üstel�k bu �şlem� alan �çer�s�ndek� d�ğer nesnelere zarar vermeden, ortamı
batırmadan profesyonel şek�lde gerçekleşt�r�r�z.

Kanal Tıkanmalarının Nedenler� Nelerd�r?

Kanal tıkanmalarının yaygın nedenler� vardır. Bunların çoğu kullanım hatalarından kaynaklıdır. Örneğ�n tuvalet
kağıtlarının g�dere atılması, mutfak lavabolarına katı yağ atılması, lavaboya süzgeç takılmaması ve katı c�s�mler�n
borulara g�tmes� g�b� yapılan b�rçok hata kanal tıkanıklığına neden olur.



D�ğer yandan gerekl� kontroller�n yapılmaması da, zamanla kanal tıkanmalarını beraber�nde get�r�r. Özell�kle
borularda aşınma veya kırılma olduğunda, bu durum tesp�t ed�lmed�ğ�nde kanal kısa süre �çer�s�nde tıkanır.
Çünkü borular ne kadar dayanıklı b�r malzemeden yapılmış olursa olsun, per�yod�k kontroller yapılmadığı
takd�rde zamanla hasar alması muhtemeld�r.

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

F�rmamız güven�l�r, �ş�nde profesyonel ek�plerle teknoloj�ye uygun c�hazlar sayes�nde Ankara kanal açma
sektöründe kal�tel� h�zmet vermekted�r. Kanal açma, bakım ve tem�zleme �şler�nde kullanılan araçlar robotlar
ve görüntüleme mak�neler�d�r. Robotları kullanarak, küçük çaplı kanallarda dah� problemler� hızlı b�r şek�lde
çözmektey�z. Görüntüleme c�hazları sayes�nde de, etrafa herhang� b�r zarar vermeks�z�n tıkanıklığın tam yer�n�
anında bulab�l�yoruz. Bu alanda teknoloj�y� kullanmak oldukça öneml�.

Kanal Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Kanallarda meydana gelen tıkanıklık, zorluk dereces�ne bağlı olarak farklı sürelerde �şlemlere tab� tutulur.
Kuruluşumuz Özdoğan V�danjör, donanımlı ek�pmanları sayes�nde en zor tıkanıkları dah� hızlı ve güvenl� b�r
şek�lde açmaktadır. Uyguladığımız �şlemler�n süres� genell�kle yarım saat �le 3 saat arasında değ�şmekted�r.

H�zmet süres� hakkında net b�lg� vereb�lmek �ç�n öncel�kle tıkanan kanalın uzunluğunu ve boyutunu ölçülüyoruz.
Her 4 �nçl�k boru �ç�n yaklaşık olarak yarım saat zaman harcanmaktadır. Kanal açma sonrasında tam�r�
gerçekleşecek borular tesp�t ed�l�rse bunlar �ç�n de ekstra zaman gerecekt�r.

Ankara Kanal Açma F�yatları

Kanallar b�rçok farklı sebeple tıkandığı �ç�n uygulanacak olan çalışma, kullanılacak olan araçlar ve �şlem süres�
değ�şkenl�k göster�r. Bu durum f�yatların da sab�t olmamasına neden olmaktadır. En uygun Ankara kanal açma
f�yatları �ç�n f�rmamıza ulaşab�l�rs�n�z. Ev ve �şletmelerde yaşanan kanal tıkanıklarını, olab�lecek en makul
ücretlerle modern ve etk�l� tekn�klerle açmaktayız.

Neden Ankara Kanal Açma İşlem� Öneml�d�r?

Ankara kanal açma �şlem�n�n zamanında yapılmaması, hayatı kötü yönde etk�ler ve daha sıkıcı b�rçok
problem�nde ortaya çıkmasına neden olur. Bunlardan �lk� çevreye yayılan bakter�lerd�r. Bu bakter�ler b�rçok
hastalığı da beraber�nde get�rmekted�r. Tıkalı olan kanalların kokusu da, can sıkıcıdır. Tıkanıklık hızlı b�r şek�lde
açılmazsa koku g�derek ağırlaşır ve çevreye yayılır.



G�derler�n tıkanması, evde ya da �şyer�n�zde bulunmadığınız b�r anda gerçekleş�rse p�s su ger� gelerek
zem�n�n�ze, mob�lyalarınıza ve değerl� eşyalarınıza zarar vereb�l�r. Ayrıca zem�n �nşa ed�l�rken, su geç�rmez
yapıştırıcıyla seram�k malzemeler kullanılmadıysa ev� basan p�s su alt katlara da zarar vereb�l�r. Bu hem kend�
ev�n�z�, hem de d�ğer katlardak� da�reler� tam�r ett�receğ�n�z anlamına gel�r ve mal�yet g�derek artar.

Profesyonel b�r f�rmaya danışmak yer�ne kend�n�z geç�c� çözümler uygulamayı da terc�h edeb�l�rs�n�z. Ancak
çeş�tl� as�tler ve marketlerde satılan g�der açıcı k�myasallar �le ev�n�zdek� tes�satın zarar görmes�ne neden
olab�l�rs�n�z. Bu nedenle daha fazla mal�yetler oluşmaması adına Ankara kanal açma �şlem�nde deney�ml� b�r
ek�be sah�p olan f�rmadan yardım almalısınız. Özdoğan V�danjör, s�zler� bu sorunlardan kurtarmak �ç�n 7/24
çalışmaktadır. Planlı veya ac�l kanal açma h�zmet� almak �sted�ğ�n�zde b�zler� arayab�l�rs�n�z.

Ankara Kanal Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Kanal açma çalışmaları, kanal�zasyon hatları alanında uzman olan b�r ek�p tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r.
Özdoğan V�danjör olarak b�zler, Ankara kanal açma h�zmet� �ç�n makul f�yatlara kal�tel� çalışmalar sunuyoruz.
Kanalları açmak �ç�n sürec�m�z şu şek�lde �şlemekted�r:

Tıkanıklığın yer�n� tesp�t etmek �ç�n robot c�hazların boruda �lerlemes�n� sağlarız.
Tıkalı noktaya gel�nd�ğ�nde, kamera s�stem� sayes�nde görüntüleme yaparız.
Görüntüler� alan ek�p arkadaşlarımız sorunu anal�z ederek, kanal tıkanmasının neden�n� bulur.
Nedene bağlı olarak çalışmalarda kullanılacak olan araca karar ver�l�r. Çünkü tıkanıklık yoğun değ�l �se
robotlar sayes�nde tem�zleme �şlem� yapılab�l�rken, yoğun b�r tıkanıklıkta atıkların parçalanarak çıkarılması
gerekeb�l�r.
Kanal açma çalışmaları tamamlandığında yen�den kamera s�stem� devreye g�rer.
Borular �ncelenerek kontroller yapılır.
Tekn�syen arkadaşlarımız onay verd�kten sonra kanal açma h�zmet� b�tm�ş olur.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?



Kanal açma mal�yetler�, per�yod�k bakımlardan daha fazladır. Özell�kle tıkanıklıktan dolayı borularda kırılma,
patlama, zedelenme olursa Ankara kanal açma h�zmet� aldığınız f�rma b�r de boruları değ�şt�rmek �ç�n s�ze mal�yet
çıkaracaktır. Bu nedenle kanallar �ç�n per�yod�k bakımlarızamanında yaptırmak lazımdır.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k bakım ücretler� �ç�n Özdoğan V�danjör’e danışab�l�rs�n�z. F�rmamıza ulaştığınızda ek�p arkadaşlarımız
adres�n�ze gelerek �ncelemelerde bulunur. Buna göre de f�yat tekl�f�nde bulunur. Takd�r eders�n�z k�, büyük
şebekeler�n bakım ücretler� �le daha küçük kanalların bakım ücretler� aynı olmamaktadır. Bu nedenle per�yod�k
bakım h�zmet� almak �st�yorsanız, ek�pler�m�z�n kanal s�stem�n� anal�z edeb�lmes� �ç�n d�led�ğ�n�z zaman b�ze
ulaşın.

Ankara merkezl� en �y� kanal bakım h�zmet�n� vereb�lecek f�rmayı arıyorsanız, Özdoğan V�danjör �lk ve tek
terc�h�n�z olmalıdır. Çünkü em�n olun k�, bu bölgedek� en uygun f�yatlara en kal�tel� h�zmetler� b�zler sunmaktayız.
Bu konuda �dd�alı olmamızın sebeb�, bugüne kadar b�z�mle çalışan tüm müşter�ler�m�ze kal�tey� uygun f�yatlarla
sunmamızdır.

Ankara Kanal Açma H�zmet�nde Uzman F�rma

G�derlere dökülen atık, yağ ve as�t g�b� maddeler boruların p�sl�k �le kapmasına ve zaman �çer�s�nde o p�sl�kler�n
b�r araya toplanarak tıkanıklık yaşanmasına neden olur. Boruları hızlı b�r şek�lde esk� hal�ne dönüştürmek �ç�n
Ankara kanal açma �ş�nde uzman b�r f�rma seç�lerek, atıkların tahl�ye ed�lmes� sağlanmalıdır.

Özdoğan V�danjör olarak b�zler, Ankara kanal açma sektöründe �sabetl� keş�fler�m�z, donanımlı araçlarımız,
deney�ml� çalışanlarımız ve uygun f�yatlarımız �le l�der konumunda olmaya devam ed�yoruz. B�ze �ht�yaç
duyduğunuz her an, çeş�tl� nedenlerden dolayı b�rçok farklı şek�lde meydana genel kanal tıkanmaları �ç�n h�zmet
vermekten mutluluk duyarız.

Ankara’da Kanal Açma H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’da kanal açma h�zmet� sunduğumuz �lçeleraşağıda yer almaktadır. Bu �lçelerden d�led�ğ�n�z zaman
b�zler� arayarak, kanal açma çalışmaları �ç�n h�zmet alab�l�rs�n�z. F�rmamız, kanallardak� atıkları hızlı b�r şek�lde
tahl�ye ett�kten sonra gerekl� kontroller� gerçekleşt�r�r ve çalışmaları kısa sürede tamamlar.
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Özetle Ankara Kanal Açma Ned�r?

G�der Tıkanması

Özell�kle evlerde, restoranlarda, otel ve �şyerler�nde yağ, tuvalet kağıdı ve saç g�b� atıklardan dolayı en sık
yaşanan problem g�derler�n tıkanmasıdır. P�s su g�derler� �ç�n halk arasında p�maş da den�ld�ğ�n�
duymuşsunuzdur. Bu nedenle tıkanıklığı bertaraf etmek �ç�n yapılan �şleme p�maş açma, kanal açma veya g�der
açma den�lmekted�r.

Özdoğan V�danjör, Ankara’dak� tüm müşter�ler �ç�n temel yeraltı �şlemler�ne da�r h�zmetler sunmaktadır. Alaturka
tuvalet veya klozet tıkanıklığı, banyo g�der� tıkanıklığı, mutfak ve d�ğer yerlerdek� lavabolarda yaşanan tıkanıklar
�ç�n profesyonel b�r kanal açma ş�rket�ne �ht�yaç duyab�l�rs�n�z. Böyle durumlarda s�ze yardım etmem�z �ç�n
Ankara kanal açmaserv�s�m�z�n numarasını (0312 478 58 71) tuşlamanız yeterl� olacaktır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/h�zmet-bolgeler�/ankara-tr/ankara-kanal-acma/
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