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Ev ve �şletmelerdek� g�derler yemek artığı, katı sabun, saç, kağıt ürünler� ve farklı malzemeler�n b�r�kmes�nden
dolayı tıkanab�l�r. Bu b�r�kme hem su akışını azaltır, hem de ortama kötü b�r koku yayılmasına sebep olur. Ankara
tıkanıklık açma h�zmet� sayes�nde g�derlerdek� bu problemden anında kurtulab�l�rs�n�z.

Kameralı tıkanıklık açma s�stem� kullanan Özdoğan V�danjör ek�b� kırmadan, dökmeden, tes�sattak� d�ğer
bölümlere zarar vermeden profesyonel c�hazlarla tıkanıklıkları açarak hızlı onarım sağlar. H�zmet çeş�tl�l�ğ�,
f�yatlar ve kullanılan araçlarla �lg�l� tüm merak ett�kler�n�z� bu sayfada bulab�l�rs�n�z.

Ankara Tıkanıklık Açma ve Kanal�zasyon Tıkanıklığı Önleme

Lavabo ve tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�n�n, mümkün olan en kısa sürede yapılması bu alanları yen�den
kullanab�lmen�z �ç�n öneml�d�r. Daha da öneml�s� kanal�zasyon tıkanıklığı önlemen�n en kolay yollarından b�r�,
g�der borularındak� tıkanmaya hemen müdahale etmekt�r. Bu şek�lde kısm� b�r tıkanıklığı açarak, ana
kanal�zasyon hattında yığılma olmasını engelleyeb�l�rs�n�z.
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Ankara tıkanıklık açma �ş�nde uzman olan f�rmamız, üstün teknoloj�k donanımlı araçları �le tıkanıklık
problemler�nde hızlı, kal�tel� ve uygun f�yatlı çözümler sunmaktadır. S�z de f�rmamızı arayarak ş�kayet�n�z�
b�ld�reb�l�r ve profesyonel b�r h�zmet alarak, kanal�zasyon borularında yaşanab�lecek daha büyük b�r sorunun
önüne geçeb�l�rs�n�z.

G�der Borusu Tıkanmaları ve H�zmet Çeş�tler� Nelerd�r?

Yağmur suyu borularındak� sorunları tıkanıklık açma aracı �le tem�zleme
Tıkalı lavabo ve tuvalet g�derler�n� mak�neyle açma
Atık su g�der� borularını tazy�kl� su �le açma
Tıkanmış kanal borularını görüntüleme ve yer tesp�t� yapma
V�danjör �le kanal�zasyon tıkanıklığı açma
Mutfak g�der�ndek� yağ ve katı atık maddeler� tem�zleyerek tıkanıklık açma
Banyodak� yer süzgec� tıkanıklığını g�derme
Devamlı tıkanan boruları �nceleme, onarımını gerçekleşt�rme ve kes�n çözüm bulma
Üzer� kapalı logar yer�n� bulma ve tıkanıklık açma

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Esk� yöntemlerle çalışan f�rmalar har�c�nde tüm profesyonel f�rmalar, tıkanıklık tem�zleme ve bakım �şler�nde
robot c�hazlar kullanmaktadır. Daha büyük sorunlarda kanal�zasyon ve logar açma �şlemler�nde �se v�danjörler
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kullanılır.
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V�danjörler, t�p�ne ve sıvı taşıma kapas�tes�ne göre farklı �s�mlend�r�len çalışma araçlarıdır. Tıkanıklığın tem�z su
borularında mı, yoksa p�s su borularında mı olduğuna bakılarak tem�zleme ve bakım �şler�nde farklı çeş�tte
mak�neler de kullanılab�l�r.

Tıkanıklık Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Tıkanıklık açma süres� tıkanıklığın kısm� olup olmadığına bakılarak karar ver�leb�lecek b�r şeyd�r. Bu süren�n tam
bel�rleneb�lmes� �ç�n boru �ncelemes�ne �ht�yaç duyulur. Özdoğan V�danjör’ü arayarak boru �ncelemeler� �ç�n
talepte bulunab�l�rs�n�z. Bu şek�lde tem�zl�k ve onarım h�zmet�nde, ne kadar süreye �ht�yacımız olduğunu net
söyleyeb�l�r�z.

Ankara Tıkanıklık Açma F�yatları

Yapılacak olan �şleme göre Ankara tıkanıklık açma f�yatları değ�şkenl�k göster�r. Örneğ�n tıkalı lavabo ve tuvalet
g�derler�n� mak�neyle açma f�yatları oldukça uygundur. Ancak kanal�zasyon borularına kadar b�r tıkanma söz
konusu olduğunda �şlem mal�yet� artar. Bu nedenle f�rmamızla �rt�bata geçersen�z, olab�lecek en uygun f�yatlara
s�zlere yardımcı olmak �ster�z.
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Tıkanıklığın neyden kaynaklandığını bulmak ve mal�yet�n�n ne kadar olacağını hesaplamak �ç�n sorunu yer�nde
görmem�z gerekmekted�r. Ankara şubeler�m�z� arayarak detaylı b�lg� alab�l�rs�n�z.

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

Ankara tıkanıklık açma �şlem�, ev ve �şletmeler�n en çok �ht�yaç duyab�lecekler� h�zmetlerden b�r�d�r. Tuvaletlerde,
lavabo ve banyolarda tıkanma yaşandığında günlük rut�n �şler aksayab�l�r. P�s su ger� gelerek, mağdur�yet
yaşanmasına sebep olab�l�r. Bu tıkanıklıklar kullanıcılardan kaynaklı olab�leceğ� g�b� zaman aşımından dolayı da
olab�l�r.
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Ayrıca b�na yapım aşamasında kullanılan maddeler (alçı ve harç g�b�) g�der �çer�s�nde kaldığında da, atık suların
akışını zorlaştıracağından “banyodan su g�tm�yor, “mutfak lavabosundan su g�tm�yor” g�b� sorunları ortaya
çıkarab�l�r. Bu tarz sorunlar hem can sıkıcı, hem de ağır koku yapmasından dolayı rahatsız ed�c� olab�l�r.
Tıkanıklık açma �şlem� hızlı b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�rse, sorun ana borulara ulaşmadan çözüme kavuşturulab�l�r.

Ankara Tıkanıklık Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Boru Muayenes�: Ankara tıkanıklık açma h�zmet�n� b�zden almak �stersen�z, öncel�kl� olarak
personeller�m�z�n �lk yapacağı �ş boru muayenes� olacaktır. Çünkü boru �ncelemeler�, b�ze tıkanmanın nerede
olduğunu ve neyden kaynaklandığını söyler.
Görüntüleme: Yanlış montaj veya su sızıntısı olduğunda, tıkanıklığın nerede olduğu kolayca bulunab�l�r.
Fakat yer tesp�t� yapılamayan durumlarda olab�l�r. Böyle durumlarda görüntüleme c�hazları, dah�l� b�r görüntü
almamızı ve tıkanıklığın tam yer�n� öğrenmem�ze yardımcı olur.
Tıkanıklık Açma: Lavabo ve banyodak� haf�f tıkanıklıklar �ç�n basınçlı pompa kullanılır. Eğer bu yöntem �şe
yaramazsa tahl�ye �ç�n robotlar kullanılır. Bu robotlar, özell�kle büyük borularda ve �natçı tıkanıklıklarda,
tem�zl�k �ç�n mükemmel araçlardır.
Sonuç: Borular, çeş�tl� kalıntılardan kurtarılır ve tıkanıklık açılır. Aynı zamanda gelecektek� olası tıkanmalara
ya da daha c�dd� boru hasarı oluşmasına da engel olmak �ç�n bakım çalışmaları yapılır.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Tahl�ye borularının, daha hızlı ve ver�ml� çalışab�lmes� �ç�n per�yod�k bakımlar yaptırılmalıdır. Özell�kle gelecektek�
olası tıkanmaların önüne geçmek ve boru hasarı g�b� c�dd� mal�yetler�n çıkmasına engel olmak �ç�n tıkanıklık
açma h�zmet� aldığınız f�rmadan, per�yod�k bakımlar �ç�n de b�lg� almalısınız. Özdoğan V�danjör olarak s�zlere
bu konuda da yardımcı olmaktan memnun�yet duyarız.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k bakım ücretler�, tem�zlenmes� gereken alanın metrekares�ne göre bel�rlen�r. Özdoğan V�danjör’ü
aradığınızda mümkün olan en �y� f�yat tekl�f� �le karşılaşacağınızdan em�n olab�l�rs�n�z. Per�yod�k bakımlar
sayes�nde boru s�stem�ndek� arızalar tesp�t ed�lerek onarılır, gerekl� tem�zl�k ve bakım çalışmaları
gerçekleşt�r�lerek tüm s�stem�n ver�ml� b�r şek�lde �şlemes� sağlanır.
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Yıllık Tıkanıklık Açma ve Bakım Anlaşması

F�rmamız tıkanıklık açma ve bakım �şlem�n�n b�r parçası olarak, önley�c� bakım programı h�zmet� de sunmaktadır.
Bu programı, olası tıkanmalara engel olab�lmek �ç�n yılda b�r kez uyguluyoruz. Özell�kle esk� b�nalarda, logar ve
kanal�zasyon hatlarının tıkanma r�sk� her zaman �ç�n daha fazladır. Bu nedenle 40 yaşından daha büyük olan
b�nalarda, tem�zl�k sıklığının arttırılmasını öner�yoruz. Özdoğan V�danjör �le yıllık tıkanıklık açma ve bakım
anlaşması yapmak �ç�n 0312 478 58 71 �rt�bat numarasını arayarak b�lg� alab�l�rs�n�z. Aklınıza takılan tüm soruları
yanıtlamaktan memnun�yet duyarız…

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

Ankara tıkanıklık açma �şlem� �ç�n uzman b�r f�rmadan h�zmet almanız çok öneml�d�r. Çünkü esk� yöntemlerle
tıkanıklık açmaya çalışan f�rmalar, s�z�n hem zamanınızın hem de daha fazla paranızın g�tmes�ne neden
olacaktır. Oysa teknoloj�y� kullanarak banyo, tuvalet ve lavabo tıkanıklığı açma h�zmet� sunan b�r f�rmayla
anlaşırsanız, herhang� b�r tahr�bata yol açmadan sorununuzun en kısa sürede çözüldüğünü göreb�l�rs�n�z.

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

Özdoğan V�danjör tes�satla �lg�l� tüm sorunlarınızı, teknoloj�k araçlarla bütçen�ze uygun b�r şek�lde çözüme
ulaştırmaktadır. F�rmamızın öncel�kler� arasında kal�tel� h�zmet, kısa zamanda çözüm üretmek, yen�den
tekrarlanmaması �ç�n gereken bakımları yapmak ve müşter� memnun�yet�n� sağlamak yer almaktadır.

Ankara’da Tıkanıklık Açma H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara tıkanıklık açma sektöründe uzun süred�r faal�yet gösteren f�rmamız, hem b�reysel hem de kurumsal
müşter�ler�ne h�zmet sağlamaktan mutluluk duyuyor. Ankara’da tıkanıklık açma h�zmet� sunduğumuz �lçeler
şunlardır:
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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

Özet Olarak Ankara Tıkanıklık Açma H�zmet� Ned�r?

Ankara tıkanıklık açma �şlem� tuvalet, lavabo ve banyo g�b� yerler�n g�derler�nde tıkanma olduğunda ve suyun
akış hızı azaldığında uygulanan b�r çalışmadır. Tıkanmadan dolayı bu alanların tem�zl�ğ�n�n yapılması zorlaşır.
Ayrıca zamanla su ger� geleceğ� �ç�n taşarak, tabanların k�rlenmes�ne sebep olur.

G�der Tıkanması



Daha da öneml�s� tıkanıklık g�der�lmezse, ana tahl�ye hatlarında daha fazla tıkanma olacağı �ç�n bu borularda
zarar görür. Doğal olarak tıkanıklık açma �şlem�ne, tad�lat ve bakım masrafı da eklen�r. Bu nedenle lavabo
tıkanıklığı açma, banyo tıkanıklığı açma, tuvalet tıkanıklığı açma ve mutfak g�der� tıkanmasını açma
�şlemler�n�n olab�len en kısa sürede gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

Ankara tıkanıklık açma konusunda f�rmamıza başvurab�l�r ve uygun f�yatlara kal�tel� h�zmet alab�l�rs�n�z.

Altyapı sorunlarında çalışma ruhsatlı, güven�l�r, deney�ml� çalışanlara ve profesyonel mak�nelere sah�p olan
f�rmamız, tıkanıklık g�derme konusunda s�zlere her zaman yardımcı olmaya hazır. Ş�rket�m�z� �sted�ğ�n�z zaman
arayıp, destek alab�l�rs�n�z.

B�ze 0312 478 58 71 (pbx) numaradan arayab�l�r veya tekl�f formunu doldurup h�zmet alab�l�rs�n�z.
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