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B�naların yapıldıktan sonra elbette k� tem�z b�r şek�lde kalab�lmes� �ç�n düzgün b�r kanal�zasyon s�stem� de
gerekl�d�r. Lavabolar, küvetler, tuvaletler kanal�zasyon s�stem�n�n başladığı yerlerd�r ve başından sonuna kadar
mutlaka t�t�zl�kle bu s�stem�n yerleşt�r�lmes� gerek�r. Ev�n �çer�s�nden kanal�zasyon borularına kadar devam ed�p
g�den bu s�stemde zaman zaman kullanıma da bağlı olarak tıkanıklıklar yaşanab�l�r. Bu s�stem ne kadar düzgün
çalışırsa ev veya �ş yer�ndek� atıklar da kanal�zasyona rahat b�r şek�lde ulaşacaktır. B�naların yapıldıktan sonra
elbette k� tem�z b�r şek�lde kalab�lmes� �ç�n düzgün b�r kanal�zasyon s�stem� de gerekl�d�r. Lavabolar, küvetler,
tuvaletler kanal�zasyon s�stem�n�n başladığı yerlerd�r ve başından sonuna kadar mutlaka t�t�zl�kle bu s�stem�n
yerleşt�r�lmes� gerek�r. Ev�n �çer�s�nden kanal�zasyon borularına kadar devam ed�p g�den bu s�stemde zaman
zaman kullanıma da bağlı olarak tıkanıklıklar yaşanab�l�r. Bu s�stem ne kadar düzgün çalışırsa ev veya �ş
yer�ndek� atıklar da kanal�zasyona rahat b�r şek�lde ulaşacaktır.

B�zler de bu alanda h�zmet veren Elmadağ V�danjör f�rması olarak s�zlere bu kanalların tıkanması durumunda
yardımcı olmaktayız. F�rmamızı her hang� böyle b�r durumla karşılaştığınızda arayab�l�r ve personeller�m�z
tarafından s�ze vereceğ�m�z h�zmetten faydalanab�l�rs�n�z.

Elmadağ V�danjör �le Tıkanıklık Açma İşlemler�

Tıkanıklık açmada uzman b�r kadroya sah�p olan f�rmamız yılardır bu �şle �lg�lenmekte olmanın verm�ş olduğu
tecrübeyle hareket etmekte ve de bu sayede çok kısa b�r surede tıkanık olan kısmı bulup buraya gereken �şlem�
uygulanır. Elmadağ V�danjör f�rması olarak b�zler her zaman müşter�m�z�n yanında olmaktan mutluluk
duymuşuzdur. V�danjör h�zmet�m�zle de s�zler�n tıkanıklık yaşanan ev ya da �ş yerler�n�zdek� hatalarınıza anında
çözüm bulmaktayız.

Personel�m�z de y�ne �t�nalı b�r şek�lde hareket etmekte ve bu sorun kısa b�r süre �ç�nde halled�lmekted�r.
B�nalarınızda b�r bütün olarak temelden sağlam b�r şek�lde yapılamayan alt yapılar, �lerde mutlaka sorun
yaratab�lmekted�r. Bu nedenle de s�zden �steğ�m�z, eğer kend� oturacağınız ev� alacaksanız ya da �ş yer�n�z�,
sonradan sorun yaşamamak �ç�n bu konulara d�kkat etmen�zd�r.

Elmadağ V�danjör �le Kırmadan Dökmeden Tıkanıklık Bulma

B�r ev ya da �ş yer�nde başınıza geleb�lecek kanal�zasyon tıkanıklığı ya da küvet ve lavabo g�b� tıkanıklıklar
elbette k� çok can sıkıcı durumlardır. Özell�kle de günümüzde tem�zl�ğ�n üst safhada tutulması gereken b�r
dönemde bu konu daha da öneml� b�r hale gelm�şt�r. B�r evde ya da �ş yer�nde tıkanıklıktan dolayı b�r de taşma
olduğunu düşünürsen�z bu daha da hayatı kabusa çev�reb�lecek b�r durumdur. Özell�kle bayanlar bu konuda daha
hassas oldukları �ç�n ev�n her yer�n�n kırılıp dönüleceğ�n� düşünürler. Ancak b�zler Elmadağ V�danjör f�rması ve
tüm çalışan personeller�m�z �le b�rl�kte bu konuda da s�zlere en ten�z h�zmet� sunmamaktayız. B�rçok esk� usuller
�le çalışan f�rma, fayansları kırarak bu �şlemler� yürütürken b�z �se kameralı s�stem�m�zle kısa sürede tıkalı bölgey�
bulmaktayız.

Elmadağ V�danjör H�zmet�nde Özver�

Ek�b�m�z, her zaman güler yüzlü ve de �ş�n� özver� �le yapan k�ş�lerden oluşur. Bu poz�t�f enerj�m�z sayes�nde
yaptığımız tüm �şlere de daha �y� odaklamamakta ve bunun sonucunda başarıyla tamamlamaktayız. S�zler�n
yaşadığı bu üzücü durumdan s�z� b�r an önce kurtarmak �ç�n de hemen harekete geçmektey�z. Tüm
çalışmalarımızda müşter�m�z�n yaşadığı sorunu b�r an önce halletmek �ç�n gereken adımlar b�r an önce
atılmaktadır. Bu sayede Ankara Elmadağ V�danjör f�rmamız s�zler�n güven�n� kazanarak b�r sonrak� �ş� �ç�n
referans kazanmaktadır.
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Elmadağ V�danjör H�zmet� �le Kötü Kokular Son

B�nalarda ve ya sokaklarda ara sıra burnumuza kötü kokular gelmekte ve bunun neden�n� b�lmemektey�z. Bunun
neden� çoğunlukla tıkalı olan kanallardan kaynaklıdır. Tıkalı olan bölge açıldığı anda g�der daha rahat hareket
edecek ve borularda p�sl�k kalmadığı �ç�n koku da g�decekt�r. Elmadağ V�danjör f�rması olarak kurumsallaşma
yolunda adımlar atan f�rmamız, her zaman kısa sürede tıkanık olan yer� bulur. Bunu da teknoloj�n�n b�ze sunduğu
�mkanlardan yararlanarak yapmaktayız. Bu �mkanları yer�nde ve de zamanında kullanarak ta çözüme kısa sürede
ulaşab�lmektey�z. Tıkalı olan kısmı bulduktan sonra çok kısa b�r sürede açmakta ve bunun yanında �nsan
sağlığına zarar vermeyen k�myasalların yanı sıra kötü kokuları g�derecek olan b�yoloj�k önlemler almaktayız.

Elmadağ V�danjör �le Hızlı ve H�jyen�k Çalışma

Elmadağ V�danjör f�rmamız, s�zler �ç�n gerekl� olan h�zmet� en başından sonuna kadar oldukça kararlı b�r şek�lde
ortaya koyar. Bunun yanında bu konuda gerekl� olan h�jyen ortamı da personeller�m�z tarafından t�t�zl�kle sağlanır.
Ek�p anlayışı �ç�nde yürüttüğümüz çalışmaların sonunda b�zler �ç�n en öneml� olan şey y�ne s�zler�n memnun�yet�n�
sağlamak olacaktır. V�danjör h�zmet�m�zle tıkalı olan boruları ya da kanalları �t�na �le açarız. Bu konuda alanında
uzman b�r ek�p �le h�zmet ver�r�z. S�z de h�ç düşünmeden bu konuda h�zmetler�m�zden faydalanmak �ç�n b�zlere
başvurab�l�rs�n�z.
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