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İşyer�nde, evlerde ortak kullanıma açık olan alanlarda, lokanta mutfakları; otel lavaboları g�b� pek çok yerde
mutfak ve tuvalet kanalları tıkanab�lmekted�r. An� ve beklenmeyen b�r durum �le karşılaştığınızda pan�k yapmadan
bu g�b� durumlardan hemen kurtulab�l�rs�n�z. Yapmanız gereken hemen s�zlere sadece b�r telefon uzaklığında
olduğumuz f�rmamız �le �let�ş�me geçmekt�r. Alanında uzman kadromuz �le s�zlere çözüm odaklı h�zmet
sunmaktayız. Et�mesgut tıkanıklık açma olarak her türlü olan problemler� hızlı çözüm yöntemler� sayes�nde
çözeb�l�yoruz.

Günümüzde pek çok tes�sat sorunları yaşanab�l�r. Su tes�satları �le �lg�l� problemlerde yıllarca kanalların
tem�zlenmed�ğ� yaşam alanlarında olan mutfak del�kler�nde banyo g�derler�nde el�m�zde olan son teknoloj�
c�hazlar �le s�zlere h�zmet vermektey�z.

Et�mesgut Tıkanıklık Açma V�danjör H�zmet�

F�rmamız su tes�satı �le �lg�l� olan bütün konularda tam donanıma sah�p tekn�k b�lg� ve tecrübeye sah�pt�r.
Kanal�zasyon h�zmetler�nde oluşab�len çeş�tl� problemler� el�m�zdek� son teknoloj� �le önce sorunu tesp�t ed�p daha
sonrasında �se çözüme en hızlı şek�lde yaklaşıp �ş� çözmektey�z. S�zler�n bu konuda en az zarar �le bu sürec�
atlatmak �ç�n f�rmamız el�nden gelen� yapmaktadır.

Et�mesgut tıkanıklık açma sağlayarak; kanal�zasyon alanı olmayan s�stemler� ve alt yapısı çok az olan
s�stemlerde alanları tem�zleme �şlemler�n� yapab�lmekte, b�r�km�ş olan ve �nsan sağlığına zararı dokunacak olan
su b�r�k�nt�ler�n� vakumlama �şlem� yapab�lmekte, şebeke s�stemler�nde olan tıkanıklıkları çözeb�lmekte ve
del�klerde b�r�ken çamur ve atıkları tem�zleme �şlemler� yapab�lme �mkânı sunab�lmektey�z.

Et�mesgut Tıkanıklık Açma Kanal�zasyon Açma

Günümüzde çarpık kentleşmen�n olması, beton Name �nşaat yapısının çok olması ve d�key M�mar�’n�n olması �le
büyükşeh�rlerde çok fazla sayıda ev olab�lmekted�r. Bu kadar ev�n olduğu b�r ortamda bazı tuvalet ve kullanma
sularının kısacası p�s suların tahl�ye ed�lmes� gerekeb�lmekted�r. Beled�yeler�n ve özel olan �şyerler�n ve evler�n
tıkanan kanal�zasyon sorunlarını çözme çalışmalarımız mevcuttur.

Et�mesgut tıkanıklık açma h�zmet� olarak s�zler�n �stenmeyen kanal tıkanıklarını el�m�zdek� teknoloj� �le önce
kameralar �le resm�n� çek�p hemen ardından sorunun tesp�t�n� yapıp ve sonrasında tıkanıklık olan yer� açma
h�zmet� vermektey�z.

Et�mesgut Tıkanıklık Açma Rögar Açma

Yağmur sularının yan� tatlı suların gökyüzünden yağdığı zamanlar metrekare başına yağmur kütles�
b�r�keb�lmekted�r. Bu yağmur suları çok fazla yağarsa bütün şeh�r sel alab�l�r. Toz, toprak ve çakıl taşları b�r araya
toplanır ve b�r tortu tabakası hal�ne alab�lme durumu oluyor. Bu g�b� durumlarda yeraltı sularının b�r�kt�ğ� rögar
kapaklarında kötü maddeler�n b�r�kmes�n� ve b�r�kt�ğ�nde �se tahl�ye �şlem�n� f�rmamız gerçekleşt�rme h�zmet�
yapab�lmekte olup durumu esk� hal�ne get�r�r. Et�mesgut tıkanıklık açma h�zmet� olarak bu olağandışı durumları
hemen çözeb�lmek �ç�n çalışmalarımız mevcuttur.

Et�mesgut Tıkanıklık Açma Kanal Tem�zleme

Evde, �şyer�nde veya başka herhang� b�r yerde tıkanmış olan ve esk�m�ş olan kanalları tem�zleme �mkânı
sunmaktayız. Et�mesgut tıkanıklık açma h�zmet� olarak el�m�zdek� en son teknoloj�k �mkanlarla bu h�zmet�



sağlamaktayız. İstenmeyen olan tıkanıklar, b�r�km�ş olan ve artık tortulanmış katmanları önce sorun tesp�t�
yapab�lmekte ve sorunun çözümünü gerçekleşt�rmektey�z.

F�rmamızın eller�nden gelen bütün �mkanlarla s�z değerl� müşter�ler�n sorunlarını çözeb�lmekte s�ze b�r telefon
kadar uzak olduğumuzu b�lmen�zde hatırlatma yapmaktayız. Kanal tıkanıklarının çözmede b�z�m f�rmamızın
artılarına bakıldığında; f�rmamız el�ndek� en son teknoloj�y� kullanır ve müşter�ler�ne çözüm odaklı olur. Esk�m�ş
olan tes�satlar da ve uzun yıllarca b�r�km�ş olan kanal tıkanıklık durumlarını sadece b�rkaç dak�ka �çer�nde
çözeb�leceğ�m�z� ve uygun f�yat tar�fes�n� s�z değerl� müşter�ler�m�ze sunab�l�r�z

Her türlü soruna karşı farklı f�yat verme durumu olab�lmekted�r. Tes�satın süres�, tam�r süres�n�n uzaması, tam�r�n
ve tes�sata yen�lenme durumuna göre f�yat bel�rlen�r. Öncel�kle ortalama b�r f�yat skalası �le h�zmet ver�l�r.

Et�mesgut Tıkanıklık Açma H�zmet�nden Çığır Açan F�rma

Et�mesgut tıkanıklık açma �le bu h�zmet� sağladığımız ve sektörde alanında uzman olduğumuz �ç�n mutluluk
duyarız. S�z değerl� müşter�ler�n b�zler� terc�h etmen�z� ve kal�ten�n doğru adres�n� seçt�ğ�n�z� b�lmen�z� �ster�z.
El�m�zdek� ek�pmanlar ve alanında uzman kadromuz �le s�zler�n bütün problemler�n�z� çözeb�lmekte ve s�zler�n an�
durumlarda oluşan sorunlarını çözmek �ç�n buradayız.

F�rmamızı telefon numarası �le ulaşab�l�r. İnternet web sayfamızı z�yaret edeb�l�r ve b�z�m hakkımızda olan
b�lg�lere bu yoldan ulaşab�l�rs�n�z. F�rmamız teknoloj�k gel�şmeler� tak�p etmekte ve s�zlere her türlü konuda
yardımcı olab�lmek �stemekted�r. B�r tıkanıklık problem�n�n hemen çözüleceğ�n� ve uzun süre geçmeden esk�
hal�ne döneb�leceğ�n� s�zlere hatırlatmak �ster�z. Et�mesgut tıkanıklık açma olarak her zaman s�zler�n
yanınızdayız.
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