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Mutfak tıkanıklığı, hem ev hem de �şletme sah�pler�n�n başına geleb�lecek en korkutucu olaylardan b�r�d�r.
Akmayan ya da yavaş akan su, ağır kokular, gar�p sesler ve lavabo yüzey�nde kalan p�sl�kler var olan b�r
tıkanıklığın en öneml� bel�rt�ler�d�r. Bu bel�rt�lere rağmen Ankara mutfak tıkanıklığı açma uzmanından yardım
almadan, geleneksel yöntemlerden b�r�n� kullanarak tıkanıklığı açmaya çalışırsanız daha c�dd� problemlerle
karşılaşab�l�rs�n�z.

Özdoğan V�danjör, Ankara’nın herhang� b�r yer�ndek� mutfak tıkanıklıklarında s�zlere yardımcı olmaktan mutluluk
duyar. Ankara mutfak g�der� açma ek�b�m�z, �ş�nde eğ�t�ml� ve deney�ml� k�ş�lerden oluşmaktadır. C�hazlarımız
son teknoloj�k gel�şmelere uygun ve f�yatlarımız bölgesel olarak en uygun tekl�fler� �çermekted�r. Mutfağınızda
tıkanıklık bel�rt�ler� varsa hemen ş�md� b�zler� arayarak, bu sonunun çözülmes�n� talep edeb�l�rs�n�z.

Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma ve Mutfak Tıkanıklığı Önleme

Mutfak lavaboları, ev ve �şletmelerde günlük olarak yoğun şek�lde kullanılan yerlerd�r. Özell�kle kafe ve restoran
g�b� y�yecek-�çecek sektöründe faal�yet gösteren �şletmeler �ç�n mutfak lavabolarının düzgün b�r şek�lde �şlev�n�
yapması çok öneml�d�r. An�den lavabodan su g�tmemes� durumuyla karşılaşıldığında, Ankara mutfak tıkanıklığı
açma �ç�n uzman b�r f�rmaya ulaşılmalıdır.

F�rmamız bu tür sorunlarda ac�l müdahale ederek, lavabolardak� yağ, katı c�s�m ve yemek artığı g�b� tüm k�rl�l�kler�
tem�zleyerek tıkanıklıkları açmaktadır. Böylece mutfaklar, en kısa sürede yen�den kullanılab�l�r hale get�r�l�r. Ev ve
�şletme sah�pler�n�n mutfak tıkanıklığını önlemek �ç�n d�kkat etmes� gereken unsurlar şunlardır:

Yağlı tava ve tencereler su �le tem�zlenmemel�d�r. Donmuş yağ b�r peçete yardımıyla alınmalı ve çöpe
atılmalıdır.
Lavabo g�derler� �ç�n düzenl� bakım yaptırılmalıdır. Bu, mutfak tıkanıklığı önleme �ç�n alınab�lecek en öneml�
tedb�rd�r.
Yemek artıklarının tahl�ye borusuna kaçmaması �ç�n süzgeç g�b� b�r aparat kullanılmalıdır.
Mutfak g�der� tıkandığında, k�myasal tem�zley�c�ler kullanılarak tıkanıklığı açmayı denemek sorunun daha da
kötüleşmes�ne neden olur. Bu r�sk�n ortaya çıkmaması �ç�n Ankara mutfak tıkanıklığı açma sektöründe tem�z
ve hızlı çalışan ek�b�m�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Mutfak Tıkanmalarının Nedenler� Nelerd�r?

Mutfak tıkanıklıklarına genell�kle y�yecekler neden olur. Tabaklarda kalan artıklar veya p�ş�rme kaplarının
�çer�s�nde kalan gıda atıkları, lavabodak� boru s�stem�nde sıkışır. Çoğu zaman büyük parçalar ve suda er�meyen
maddeler, an� tıkanmalara sebep olur. Bunun har�c�nde mutfak tıkanmalarının nedenler� şunlardır:

Yabancı C�s�mler: Mutfak g�der�ne olağandışı b�r şey kaçtığında, bu c�s�m d�rseğe takılır ve suyun bel�rl� b�r
akış hızında �lerlememes�ne neden olur.
Katı Yağlar: Katı yemek yağları er�t�lerek lavaboya dökülse dah� boru �ç�nde donacağı �ç�n büyük b�r tıkanma
oluşturur.
M�neral Oluşumu: M�neraller zamanla borularda b�r�kmeye ve daralmaya neden olur. Özell�kle sert şebeke
sularının olduğu bölgelerde, mutfak tıkanıklığı çok sık görülür. Buna halk arasında k�reçlenme de den�r.
Kum: Kumlu gıdaların mutfak lavabosunda yıkanması tıkanıklık oluşmasını kolaylaştırır. Çünkü kum, suya
maruz kaldıkça hem b�r araya toplanır, hem de gen�şleyerek boruda daralma yapar.



Sabun: Mutfak lavaboları �ç�n konan sıvı sabunlar s�stemler tıkanıklık yapmasa da katı sabunlar �ç�n aynısı
söylenemez. Katı sabun kalıpları, sertleşerek boruların �ç�nde kalab�l�r. Bu da, mutfak g�der� tıkanmasının
nedenler�nden b�r�d�r.
Yapraklar: Yapraklı b�tk�ler� mutfak lavabosunda tem�zlemeye çalıştığımızda, küçük parçalar g�dere kaçarak
orada b�r�k�r. Özell�kle d�rekte ve �nce borularda yaprak b�r�kmes� tıkanmaya neden olur.

Mutfak Tıkanıklığı Açma İşler�nde Kullanılan Araçlar

Ankara mutfak tıkanıklığı açma çalışmalarında en öneml� unsur, tıkanmaya ney�n sebep olduğunu bulmaktır.
G�der �çer�s�ndek� engel bell� olduğunda, açma çalışmalarında hang� ek�pmanların kullanılacağına karar ver�leb�l�r.

Özdoğan V�danjör olarak b�zler, her türlü tıkanıklık �ç�n en profesyonel ek�pmanlarla çalışıyoruz. Mutfak g�der�
açma h�zmet�nde kullanmak �ç�n çeş�tl� ebatlarda araçlarımız bulunmaktadır. Bu çeş�tl�l�k sayes�nde lavabolardak�
tüm atıkları anında tem�zleme, tıkanıklığı açma ve mutfağı yen�den hızlıca kullanıma açma görevler�m�z� ustalıkla
yapmaktayız.

Mutfak Tıkanıklığı Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

F�rmamız çalışanlarının, b�r mutfak tıkanıklığı açma h�zmet� yaklaşık yarım saat sürer. Fakat mutfak lavabosunun
tıkanması ana tahl�ye borularını da aynı anda etk�leyeb�l�r. Bu şek�lde büyük b�r sorunla karşılaşıldığında, h�zmet
süres� uzayab�l�r. Prens�p olarak genell�kle mutfak g�der� açma �şlemler�m�z�, üç saatten daha kısa sürede
b�t�rmey� hedeflemektey�z. Ancak y�ne de net süren�n bell� olab�lmes� �ç�n tahl�ye ed�lecek s�stem�n ve tıkanma
sebeb�n�n �ncelenmes� gerek�r.

Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma F�yatları

Ankara mutfak tıkanıklığı açma f�yatları; tıkanıklığın yer�, kullanılan ek�pmanlar, çalışma süres� ve �şç� mal�yet�ne
göre hesaplanır. Bu nedenle mutfak lavabonuzda tıkanma olduğunda, açılmasının ne kadara mal olacağını
öğrenmek �ç�n 0312 478 5871 numaralı telefonu aramanız yeterl� olacaktır. B�zlere ne g�b� b�r sorun yaşadığınızı
anlatırsanız, s�ze olab�lecek en uygun tekl�f� sunar ve tıkanıklığın açılması �ç�n hemen harekete geçer�z.

Neden Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma İşlem� Öneml�d�r?

Mutfak tıkanıklığı, kullanım amacı ve sıklığından dolayı evdek� d�ğer lavabolara göre daha farklı zorluklar
yaşatab�l�r. Öncel�kle mutfak kullanılmaz b�r hale gel�r. Örneğ�n; yemek sektöründek� �şletmeler �ç�n mutfağın 5
dak�ka b�le kullanılmaması, �şler�n büyük ölçüde gec�kmes�ne ve bu durumun müşter�lere yansımasına neden
olur. Evlerde �se rut�n �şler�n zamanında yapılamaması, programdak� d�ğer �şler�n aksamasına neden olur.

Lavabodak� suyun taşarak zem�ne akması, �k�nc� öneml� unsurdur. Tıkanmadan dolayı lavabo suyla dolduğunda,
bu suyu çeş�tl� yöntemlerle tahl�ye edeb�l�rs�n�z. Fakat �çer�de b�r�ken suyun da g�decek yer� olmadığı �ç�n ger�
gelme yapab�l�r. Su taştığında mutfak dolaplarınıza, zem�n döşemeler�ne ve yerdek� d�ğer objelere zarar vereb�l�r.
Özell�kle gece yattığınızda ya da akşam �şyer�n�z� kapatıp g�tt�ğ�n�zde, sabah büyük b�r karmaşayla
karşılaşab�l�rs�n�z.

Tıkanıklığı açma �şlem�n� ne kadar gec�kt�r�rsen�z, tıkanıklığın kötüleşmes� �ç�n o kadar zaman verm�ş olursunuz.
Bu gec�kme, büyük tıkanıklıklar �ç�n b�r fırsattır. Ankara mutfak tıkanıklığı açma �şlem�n� b�ran önce
gerçekleşt�rmem�z �ç�n b�zlere d�led�ğ�n�z zaman ulaşab�l�rs�n�z.

Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?



Mutfak lavabosundan su g�tm�yor �se vananız açıksa kapatın ve b�zlere ulaşın. Ankara mutfak tıkanıklığı açma
�şlemler� �ç�n ek�b�m�z ver�len adrese ulaştıktan sonra adım adım şu çalışmaları gerçekleşt�recekt�r:

Lavabo �çer�s�ndek� su tahl�ye ed�l�r.
Yüzeyde kalan y�yecek ve yağ g�b� kalıntılar tem�zlen�r.
Görüntüleme s�stemler� sayes�nde lavabonuzu tıkayan c�s�m ve tıkanıklığın yer� bulunur.
P�s suyun ger� gelme �ht�mal�ne karşı çalışma alanı emn�yete alınır. Özell�kle taşmayı engellemek �ç�n gerekl�
tüm tedb�rler alınır.
Boru �çer�s�ndek� sıvı tahl�yes� de gerçekleşt�r�ld�kten sonra tıkanmaya sebep olan c�s�m veya atıklar
tem�zlen�r.
Musluk açılarak suyun serbestçe akıp akmadığına bakılır. Ayrıca boru s�stem�nde herhang� b�r sızıntı var mı
kontrol ed�l�r.

Bazı tıkanmalar, boruların kırılmasına veya zedelenmes�ne sebep olab�l�yor. Bu nedenle mutfak tıkanıklığı açma
h�zmet�nden sonra çalışmalarımızı sonlandırmak �ç�n s�stemdek� tüm boruların sağlamlığını test ed�yoruz.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Mutfak tıkanıklığı açma sektöründe 30 yıllık tecrübeye sah�b�z. Bu süre zarfında deney�mled�ğ�m�z en öneml� şey
düzenl� bakım, boru �çer�s�ndek� atıkları tem�zleyerek tıkanmaları önlüyor. Tab� bu, evde veya �şyer�nde b�reysel
olarak key�fle yapılab�lecek b�r �ş değ�ld�r. Mutfak g�derler�n�n uzman b�r f�rma tarafından kapsamlı ve düzenl� b�r
şek�lde tem�zlenmes� gerek�r.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Özell�kle �şletmeler�n, yıllık mutfak g�der� bakım ve onarımı �ç�n bütçe ayırması öner�l�r. Yıllık yapılan sözleşmeler,
mutfak tes�satlarındak� her türlü sorun �ç�n geçerl�d�r. Bu şek�lde gelecektek� tıkanma problemler� önlenm�ş olur.
Pek�, mutfak g�derler� �ç�n per�yod�k bakım ücretler� ne kadar?

Tıkanma önley�c� bakım yaptırmak, mutfak g�der� tıkanıklığını açtırmaktan çok daha uygun mal�yetl� b�r �şt�r.
F�rmamız �le �let�ş�me geçt�ğ�n�zde ne kadar uygun f�yatlarla çalıştığımızı s�zde fark edeceks�n�z. Öncel�kl�
�lkeler�m�z arasında profesyonel ve hızlı çözümler üretmek kadar düşük ücretlerle h�zmet sunmakta yer
almaktadır.

Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma H�zmet�nde Uzman F�rma

Özdoğan V�danjör kal�tel� h�zmet vermek �ç�n alanında en �y� personellerle çalışmaktadır. F�rmamız Ankara mutfak
tıkanıklığı açma çalışmalarını yürütürken, ortamdak� d�ğer objelere zarar vermemek �ç�n teknoloj�k c�hazlar
kullanmaktadır. Mutfak g�der� tıkanmasıyla �lg�l� herhang� b�r problem�n�z varsa hızlı ve kal�tel� h�zmet almak �ç�n
b�zler� arayab�l�rs�n�z.

Ankara’da Mutfak Tıkanıklığı Açma H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’da mutfak tıkanıklığı açma 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

Özetle Ankara Mutfak Tıkanıklığı Açma Ned�r?

Ankara �l merkez�nde veya �lçeler�nde, ev ve �şletme mutfaklarındak� tahl�ye borularında herhang� b�r tıkanıklık
olduğunda farklı ek�pmanlar kullanarak bu sorunun uzman b�r f�rma tarafından g�der�lmes�ne Ankara mutfak
tıkanıklığı açma h�zmet� den�r. Bu h�zmet� profesyonel b�r ş�rketten almak �stersen�z, b�zler� arayab�l�rs�n�z.
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