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Evlerde ya da �ş yerler�nde meydana gelen g�derler�n zamanla tıkanıklık sebeb�yle çalışamaz hale gelmes�
kaçınılmazdır. Katı atıkların buralara atılması, maalesef bu durumlarla sık sık karşılaşma sebeb� olur.

Böyle durumlarla karşılaşıldığında �lk yapılması gereken şey tıkanıklık olan yere bol bol su dökmekt�r. Zaten bas�t
b�r tıkanıklık �se hemen açılacaktır.

Daha sonrasında �se k�reç çözücüler de y�ne bas�t tıkanıklıklarda gayet başarılı b�r çözümdür. Yapılan tüm
müdahalelere rağmen tıkanıklık hala devam ederse Ayaş V�jandör olarak s�zlere ver�ml� sonuçlar elde
ett�r�yoruz.

S�zler de eğer böyle b�r sorun yaşarsanız h�ç düşünmeden f�rmamız �le bağlantı kurup gereken h�zmet� en �y�
şek�lde alab�l�rs�n�z.

Tıkanıklıklar İç�n Ayaş V�danjör H�zmet�

Ankara Ayaş v�danjör F�rmamız, yıllardır aynı bölgede bölge halkına h�zmetler�ne aralıksız olarak devam eder.
S�zler�n tıkalı olan g�derler�n� gerekt�ğ�nde bünyem�zde bulundurduğumuz v�danjörü kullanmak suret�yle
açmaktayız.

Bunun �ç�n ayrıca gerekl� olan tüm donanımlara da sah�p olan f�rmamız, s�zler �ç�n en doğru h�zmet� en doğru
zamanda vermeye hazır b�r şek�lde bekler. Prens�pl� ve özver�l� b�r şek�lde yürüttüğümüz h�zmetler�m�z tüm
müşter�ler�m�z�n memnun�yet�n� hedefler. Bu sayede hem müşter�m�z hem de b�z yaptığımız �ş�n sonucunda her
geçen gün portföyümüze yen� müşter�ler katmayı sürdürüyoruz.

Gereken h�jyen koşulları da y�ne tüm personel�m�z tarafından gerekt�ğ� g�b� uygulamaya konuyor ve buna göre
hareket ed�l�yor.

Ayaş V�danjör İle Kötü Kokulara Son

Bölgede hemen hemen her yere ulaşım �mkânı sağlayan b�r f�rma olarak ek�m�n�zle koord�nel� b�r şek�lde hareket
eder ve tüm h�zmetler�m�zde y�ne bu hedefe odaklamış b�r şek�lde h�zmet sunarız. Kötü kokular elbette k� �nsanın
hayat konforunu oldukça olumsuz b�r şek�lde etk�ler. Bu durumda yapılacak tek şey kokuya neden olan
tıkanıklığın ortadan kaldırılmasıdır.

Bu denl� aşırı b�r kokuya neden olan tıkanıklıklar, kullandığımız v�danjör sayes�nde Ayaş V�jandör f�rmamız
tarafından kolaylık b�r şek�lde açılab�l�r. Aynı zamanda yaşanan bu tal�hs�z durumun ortadan kalkması �ç�n ve b�r
daha yaşanmaması �ç�n gerekl� adımlar da atılmalıdır. Yan� gerek beled�ye kurumları, gerekse d�ğer �lg�l� kurumlar
bu durumdan mutlaka haberdar ed�lmel�d�r.

Ayaş V�danjör İle Kanal�zasyon Açma H�zmetler�

Kanal�zasyon Açma h�zmet� de y�ne f�rmamızın h�zmetler� arasında bulunur. Bu h�zmet�m�zde de y�ne gereken
tüm ek�pmanlar yer�nde ve zamanında kullanılarak bu şek�lde hareket ed�l�r. Bu sayede hem s�z�n �ş�n�z daha
çabuk halled�lmekte, hem de gereken h�zmet kısa sürede gerçekleş�r. Bunun �ç�n de tek yapmanız gereken
b�z�mle �let�ş�me geç�lmes�d�r. B�z�mle �let�ş�me geçen müşter�ler�m�z� h�zmet�m�z� almış ve gayet memnun kalarak
b�zler� başkalarına da tavs�ye etm�şlerd�r.
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B�zler de Ayaş kanal�zasyon açma f�rması olarak bu sayede h�zmet ağımızı gen�şlett�k ve bu günlere kadar
gelmem�zde büyük rolü olan müşter�ler�m�z� kaybetmemek �ç�n en üstün kal�tede h�zmet sunuyoruz. Çünkü tüm
müşter�ler�m�z b�z�m �ç�n ayrı b�r öneme sah�pt�r ve b�z de buna göre hareket etmekten mutluluk duymaktayız.

Ayaş V�danjör İle Logar Açma H�zmetler�

Logar açma h�zmet� veren b�rçok f�rma g�b� b�zler de her zaman s�zler�n h�zmet�nde ve s�zlere sadece telefon
kadar uzak olduğumuzu bel�rtmel�y�z. Bununla b�rl�kte logar h�zmet�n� oldukça gen�ş serv�s ağı �le yapmakta
bel�rtmek �ster�z. Ayaş bölges�nde değ�l, Ayaş v�jandör f�rması olarak Ankara’nın neredeyse tüm bölgeler�ne
h�zmet sunuyoruz.

Logarlar zamanla katı atıkların �ç�ne atılması ya da sel g�b� doğal afetler sonucunda tıkanab�l�r ve bunun
sonucunda da kötü kokuya sebep olan durumlar ortaya çıkab�l�r. Ya da başka b�r sorun olarak suların logardan
dışarı taşması sonucu ortaya kötü görüntüler çıkab�l�r. S�z�n de başınıza böyle bur durum geld�ğ�nde �lk yapmanız
gereken şey Logar açma h�zmet� �ç�n b�z�mle �let�ş�me geçmek olmalıdır.

Ayaş V�danjör İle Kanal Tem�zleme H�zmetler�

Tıkalı kanalların açılması gereken �şlemeler� sırasıyla ve gerekl� ek�pmanı yer�nde ve de zamanında kullanarak
ortaya koyan f�rmamız, bunu aynı zamanda kend� �ş� g�b� g�rerek yapar. Bu sayede de müşter�ler�m�z, Ayaş
v�jandör olarak b�zden memnun olduklarını her sefer�nde d�le get�r�r.

F�rmamızla her zaman bağlantı kurab�l�r ve kanal tem�zleme h�zmet� alab�l�rs�n�z. H�zmetler�m�z�n f�yatları
yapılacak �şleme ve kullanılacak ek�pmana göre değ�şkenl�k göster�r.

Yapılacak �şlem önces�nde f�yat b�lg�s�n� aktarmakla b�rl�kte her da�m müşter�ler�m�z�n memnun�yet�n� gözeterek
anlaşma sağlıyoruz.
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