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Ankara’nın nüfus olarak kalabalıklaşması ve yapıların çoğalması, alt yapı sorunlarını da beraber�nde get�rd�.
Özell�kle kanal tıkanıklığı sorunu, su tes�satında sıklıkla karşılaşılan b�r problem hal�ne geld�. İşyer� ve ev
sah�pler�n� güç duruma sokan bu problem, çoğu kez donmuş yağ ve katı c�s�mler�n lavabolara atılmasıyla ortaya
çıkmaktadır. Pek�, Ankara kanal tem�zleme �şlem� nasıl yapılır? Kes�n çözüm ned�r?

Ankara Kanal Tem�zleme ve Kanal Tıkanıklığı Önleme

Ankara kanal tem�zleme, uzmanlık gerekt�ren �şlerden b�r�d�r. Bu nedenle kanal tıkanıklığı sorunuyla mücadele
etmek �ç�n altyapı sektöründe b�lg� ve deney�m sah�b� b�r f�rmadan yardım �stenmel�d�r. Zaman kaybı yaşanmadan
yapılan müdahaleler, tes�satta daha büyük sorunlar yaşanmasını engeller.

F�rmamız, kanal tıkanıklığı önleme alanında yeter�nce b�lg� ve deney�me sah�p kurumsal b�r oluşumdur. Altyapı
bakım ve tem�zleme çalışmalarını yürüttüğü tüm b�reysel ve kurumsal müşter�ler�ne yıllardır profesyonel h�zmet
vermekted�r. Kanal borularını kırmadan, yapıda herhang� b�r yere zarar vermeden kanal açma c�hazı sayes�nde
sorunsuz b�r h�zmet almanıza yardımcı olmaktadır.

Kanal Tem�zleme Başlangıcı

Kanal Tıkanıklığı Neden�



Tem�z Kanal Görüntüsü

Ankara Kanal Bakım ve Tem�zleme H�zmetler�

Kanal tıkanıklığı yaşayan b�rçok k�ş�n�n yaptığı en büyük hata, yapı marketler�nden k�myasal kanal açma �laçları
alarak kullanmasıdır. Bu �laçlar kısa vadede tıkanıklığı g�der�yormuş g�b� görünse de, hammaddes� plast�k olan
borulara c�dd� zarar vermekted�r. Ankara kanal bakım ve tem�zleme h�zmetler� sunan f�rmamız, bu yöntem�
asla önermemekted�r.



Herhang� b�r tıkanıklık �le karşılaştığınızda doğrudan f�rmamızı arayarak, kanal tem�zleme �ç�n özel olarak
gel�şt�r�len c�hazlarımız �le tes�sat borularına zarar vermeden s�stem�n tem�zlenmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. İşlem
sonrasında da, düzenl� olarak tes�satın bakımının yapılmasını f�rmamızdan talep edeb�l�rs�n�z. Bu şek�lde
zamanla b�r�kmes� muhtemel olan atıkların, kanalları yen�den tıkamasına �z�n vermem�ş olursunuz.

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Tem�zleme ve bakım �şler�nde kullanılan araçlar şunlardır:

Kanal yıkama aracı
Komb�ne kanal yıkama araçları
Kanal tem�zleme aracı
Kanal tıkanıklığı açma aracı
V�danjör araç ve ek�pmanları
Komb�ne kanal tem�zleme araçları

Oluşan probleme göre en uygun araç h�zmete hazır b�r şek�lde bölgeye gönder�lmekted�r. Operatörler�m�z ve
d�ğer personeller�m�z, araçların kullanımıyla �lg�l� özel eğ�t�m aldıkları �ç�n profesyonelce kanal hatlarını tüm
atıklardan arındırmaktadırlar.

Kanal Tem�zleme H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Rut�n kanal tem�zleme h�zmet� yarım saat g�b� kısa b�r sürede tamamlanır. Tıkanıklık olduğunda �se kanal
hatlarındak� duruma göre süre uzayab�l�r. Sorunun nerede ve hang� c�s�mlerden kaynaklı olduğuna bakılarak,
önceden öngörülen �şlem süres� müşter�ye b�ld�r�l�r.

Ankara Kanal Tem�zleme F�yatları

Ankara kanal tem�zleme f�yatları p�yasadak� d�ğer f�rmaları da baz alarak �ncelend�ğ�nde, en uygun f�yata en
kal�tel� h�zmet� Özdoğan V�danjör’ün verd�ğ� anlaşılacaktır. Çünkü öncel�kl� amacımız yüksek ücret tekl�f�
vermeden, yapılacak olan �ş�n durumuna göre en olası f�yatı sunmaktır. İrt�bat telefonlarımız üzer�nden b�zler�
arayarak, kanal tem�zleme f�yatlarını doğrudan öğreneb�l�rs�n�z.
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Neden Ankara Kanal Tem�zleme Öneml�d�r?

Suda çözünemeyen çeş�tl� materyaller, kanal hatlarında tıkanmalara yol açar. Ev ve �şyer� atıklarını, logarlara
gönder�lmes�n� sağlayan kanallar tıkandığında �şlev�n� yer�ne get�remez. Bu durumda atık suyun ger� gelmes�ne,
zem�nde su taşması sorununa ve dayanılmaz b�r kokuya sebep olur.

Ankara kanal tem�zleme h�zmet�n�n önem�n� b�lmeyen b�reyler ve �şletme sah�pler�, geleneksel yollardan çeş�tl�
k�myasallar kullanarak, el �le tıkanıklığı açmaya çalışır. Oysa bu hata; kanal tem�zleme c�hazı sayes�nde bas�tçe
g�der�lecek b�r sorunu, daha büyük b�r probleme dönüştürür. Ayrıca el �le yapılan müdahaleler sağlık açısından da
r�skl�d�r. Ankara kanal tem�zleme �şlem�n�n profesyonel k�ş�ler ve c�hazlar tarafından yapılması çok öneml�d�r.

Ankara Kanal Tem�zleme İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara kanal tem�zleme �şlemler� şu aşamalardan oluşur:

Gerekl� teçh�zatlar �le sorunun olduğu bölgeye g�d�lerek altyapı s�stem� �ncelen�r.
Kanal �çer�s�ndek� tıkanıklığın sebeb� ve yer� tesp�t ed�l�r.
Kanala yüksek basınçlı su ver�lerek, kum, kök parçaları, k�reç ve toz g�b� b�r�k�nt�ler�n yumuşaması sağlanır.
B�r sonrak� aşamada vakumlu araç, rögar bacalarından �çer� sokularak em�l�m �şlem�ne başlanır.
Tüm p�sl�kler tank �çer�s�ne aktarıldığında, çevreye zarar vermeden profesyonel b�r şek�lde kanal tem�zleme
�şlem� yapılmış olur.



Per�yod�k Kanal Tem�zleme H�zmet� Ned�r?

Kanalların �çer�s�nde zamanla b�r�ken k�r, yağ, pas ve korozyonun tıkanma yapmaması �ç�n ara sıra güvenl� b�r
şek�lde tem�zlenmes� gerek�r. Bu �şlem�n profesyonel k�ş�lerden planlanarak alınmasına per�yod�k kanal
tem�zleme h�zmet� den�r.

Kanal Tıkanıklığı Nedenler� Nelerd�r?

Sık sık yapılan kanal tem�zl�ğ� �le muhtemel olarak ortaya çıkab�lecek altyapı problemler�n�n de önüne geç�lm�ş
olur. Çünkü her zaman �ç�n kanallarda çamur, yağ, p�sl�k g�b� maddeler�n b�r�kme �ht�mal� vardır. Bundan dolayı da
rut�n tem�zleme çalışmalarının yapılması gerekl�d�r.

Per�yod�k kanal tem�zleme h�zmet�n�n ücretler� de uygundur. İler�de kanal�zasyon tıkanması problem� yaşarsanız,
ac�l müdahale �ç�n ödeyeceğ�n�z ücret çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle zamanında kanal bakımının
yapılması ve hatların tem�zlenmes�, uzun vadede paradan tasarruf etmen�z� sağlar.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Per�yod�k bakımlar, kanal �çer�s�nde düzenl� tem�zl�k çalışmalarının yapılmasını sağlar. Borularda b�r�ken katı
c�s�mler ve suda er�meyen sıvılar sebeb�yle tıkanma olmasını engeller. Ayrıca borularda sızıntı yapan b�r yer
olursa, bakım sırasında bu yer tesp�t ed�lerek onarımı sağlanır. Sızıntıdan kaynaklı kokularının da önüne geç�lm�ş
olur. Bu nedenle per�yod�k bakımlar oldukça öneml�d�r.

Özdoğan V�danjör olarak b�zler, uzman personeller�m�z ve teknoloj�k araçlarımız �le per�yod�k kanal bakımları
alanında h�zmet vermektey�z. Per�yod�k bakımların hang� aralıklarla, n�ç�n yapıldığını daha detaylı b�r şek�lde
öğrenmek �stersen�z b�zler� arayab�l�rs�n�z.

Per�yod�k Kanal Tem�zleme Ücretler� Ne Kadar?

F�rmamız tarafından gerçekleşt�r�len per�yod�k kanal tem�zleme ücretler�, gerekl� �ncelemeler�n ardından
müşter�ler �le paylaşılmaktadır. Çünkü kanal tem�zl�ğ� �ç�n öncel�kle alanın �ncelenmes� gerekmekted�r. Ancak bu
şek�lde doğru f�yatlandırma yapılab�l�r. Özdoğan V�danjör’ün per�yod�k kanal tem�zleme ve bakım çalışmalarını
çok uygun f�yatlarda gerçekleşt�rd�ğ�nden em�n olab�l�rs�n�z. B�z�m �ç�n müşter� memnun�yet� her zaman
öncel�kl�d�r.

Yıllık Kanal Tem�zleme ve Bakım Anlaşması

Özdoğan V�danjör �le yıllık kanal tem�zleme ve bakım anlaşması yaparak, bu h�zmet� daha uygun f�yatlara
alab�l�rs�n�z. Bu anlaşma, kanal tem�zl�ğ� �ç�n bel�rl� b�r sürede uygulanacak olan programı �çermekted�r. Tüm kanal
hatlarının, yılda b�r tem�zlenmes�n� ve onarma, yen�leme g�b� �şlemler gerekt�ğ�nde yapılmasını sağlar.
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Aslında lavabo, tuvalet ve banyo g�b� alanlarda tıkanma olduğunu görürsen�z, bu kanal bakımı yapılacağına da�r
en öneml� �şarett�r. Ancak bu �şaret�n görülmemes� veya geç görülmes� durumunda p�s su ger� gelerek, zem�ne
zarar vereb�l�r. Bu durum aynı zamanda p�s koku ve bakter� g�b� olumsuz sonuçlara sebep olab�l�r.

Yıllık kanal tem�zleme ve bakım anlaşması, beklenen tıkanmalara ve olumsuz sonuçlara �z�n vermemek �ç�n
bel�rl� tar�hlerde bakım yapılarak kanal hatlarının tem�z tutulmasına yardım olur.

Ankara Kanal Tem�zleme H�zmet�nde Uzman F�rma

Ankara kanal tem�zleme �ş� profesyonell�k gerekt�ren b�r h�zmet çalışmasıdır. Bu �ş�n en ver�ml� şek�lde
yapılab�lmes� �ç�n donanımlı araçlara ve uzman çalışanlara �ht�yaç vardır. Özdoğan V�danjör yıllardır kanal
tem�zl�ğ� sektöründe öncü b�r f�rmadır. B�l�n�rl�ğ�, güven�l�r oluşundan ve kal�tel� çalışmalar sunmasından dolayıdır.

Ankara’da yaşayan b�reysel müşter�ler�m�ze ve �şletme sah�pler�ne olab�lecek en uygun f�yata, en kısa sürede, en
kal�tel� h�zmet� vermeye devam edeceğ�z. Kanal tem�zleme, kanal açma, bakım ve onarım alanlarında
oldukça �dd�alıyız. Çünkü ek�p arkadaşlarımız etk�n ve hızlı b�r şek�lde h�zmet vermek �ç�n canla başla
çalışmakta, araçlarımız �se teknoloj�k gel�şmelere uygun b�r şek�lde donatılmaktadır.

Ankara’da Kanal Tem�zleme H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’da kanal tem�zleme h�zmet� sunduğumuz �lçeler şunlardır:

Altındağ
Polatlı
Yen�mahalle
Ayaş
Gölbaşı
Beypazarı
Çankaya
Çubuk
Et�mesgut
Keç�ören
Akyurt
Balâ
Çamlıdere
Haymana
Mamak
Kızılcahamam
Pursaklar
S�ncan
Şerefl�koçh�sar
Elmadağ
Kalec�k
Nallıhan
Kahramankazan
Güdül



Evren

Tüm bu �lçelerde, güçlü mak�neler yardımıyla ver�ml� b�r şek�lde kanal tem�zl�ğ� yapmaktayız. Ankara’da fabr�ka,
alışver�ş merkez�, kurumsal yerler, hastane, okul, ev ve �şyer� sayısı g�derek arttığı �ç�n kanal tem�zl�ğ�n�n
zamanında yaptırılması oldukça önem kazanıyor. Özell�kle fabr�ka ve hastane atıklarının çevreye ve �nsan
sağlığına zarar verecek boyuta ulaşmaması �ç�n kanal tem�zleme h�zmet�n�n zamanında yaptırılması gerekl�d�r.

Özetle Ankara Kanal Tem�zleme Ned�r?

Ankara kanal tem�zleme, suda er�meme özell�ğ� bulunan sıvı atıkların ve katı c�s�mler�n h�drol�k s�stemde
aksaklığa sebep olmaması �ç�n gerekl� olan altyapı çalışmasıdır. Kanal borularında k�rl�l�ğ�n azaltılması ve
doğab�lecek problemler �ç�n önceden tedb�r alınması �ç�n bu çalışmaların bel�rl� zamanlarda tekrar ed�lmes�
öneml�d�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.

Kanal tem�zl�ğ� zamanında yaptırılmazsa su taşması ve koku g�b� olumsuzluklar, sadece çevreye zarar vermekle
kalmaz aynı zamanda günlük yaşamında akmasına neden olur. Günümüzde en büyük avantaj teknoloj�n�n hızla
gel�şmes�d�r. Yüksek vakumlama kuvvet�ne sah�p olan kanal tem�zleme araçları, tıkanıklık yaşanan bölgeye
basınçlı su �leterek tüm p�sl�kler�n kanal �çer�s�nden alınmasını sağlıyor.

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

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/hizmet-bolgeleri/ankara-tr/ankara-kanal-temizleme/

