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Gölbaşı Kanal�zasyon açma h�zmet� �le evler�m�zde bulunan g�derler�n daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını
sağlamış olursunuz.

G�der alanlarının zarar görmes� durumunda sadece b�r k�ş�y� değ�l, b�rden fazla k�ş�n�n etk�lenmes�ne, sorun
yaşamasına sebep olur. Böyle durumlarla karşı karşıya kalındığında b�z�mle �let�ş�me geçmen�z yeterl�d�r. Gölbaşı
kanal�zasyon açma f�rmamız, �ler� teknoloj� c�hazları ve ek�pmanları �le tıkanıklık sorunlarını en kısa süre
�çer�s�nde çözüme kavuşturur.

Gölbaşı Kanal�zasyon Neden Tıkanır?

Kanal�zasyonun tıkanmasına sebep olan b�rden fazla sorun vardır. Bu sorunlar bazen çevresel faktörlerden
bazen �se �nsanların b�l�nçs�z davranması sonucunda ortaya çıkab�l�yor. Bu sorunlar �le baş etmek her ne kadar
zor g�b� görünmüş olsa da Gölbaşı kanal�zasyon açma �le artık h�çb�r şey zor olmayacaktır. Hang� nedenle
olursa olsun, kullanmış olduğumuz ek�pmanlar �le kanal�zasyonları kırıp dökmeden, en doğru yoldan bu �şlem�
gerçekleşt�rm�ş oluyoruz.
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Her ne kadar üzücü ve moral bozan b�r durum g�b� görünse de aslında b�zler �ç�n kolay ve prat�k b�r şek�lde
çözülür. Tıkanıklığın oluşma sebepler� arasında elbette k� b�l�nçs�z kullanma sorunlarıdır. Yemek artıkları, çay
posası, kahve telves�, sebze ve meyvelerden çıkan topraklar ve bu tarz şeylerden dolayı tıkanmaya sebep olur.
Tuvaletlere atılan ped, peçete, katı parçalar vb. Sebeplerden tıkanmalar oluşab�l�yor. Bu tıkanmalar genell�kle
kullanım alanlarına göre değ�şkenl�k göster�r.

Gölbaşı Kanal�zasyon Tıkanıklığın Önüne Geçmek İç�n Ne
Yapılmalıdır?

Her şeyden önce ev�n b�reyler� bu konuda b�l�nçl� olmalıdır ve d�ğer fertler�n yanlış davranışları sonucunda
uyarıda bulunması gerek�r. Katı parçaların, peçeteler�n, bezler�n, saçların, yemek artıkların ve bu tarz şeyler�n
kes�nl�kle g�dere dökülmemes� gerek�r. Aks� durumlarda büyük felaketlere yol açab�l�r. Bu g�b� durumlarda sadece
tek b�r ev etk�lenmez, bütün mahallen�n etk�lenme durumu vardır. Sonrasında g�der ger� taşar ve
kullanılamayacak hale gelm�ş olur.
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Mutfak, tuvaletler, banyolar, lavaboları kullanım alanına uygun şek�lde kullanılması gerek�r. Buraya su dökmekten
başka b�r şey�n yapılmaması gerek�r. Olab�ld�ğ�nce bu durumların önüne geçmek �ç�n önlemler�n�z� almanızda
fayda vardır. Onca �nsana mal olacak bu sorunların çözümü �ç�n Gölbaşı Kanal�zasyon Açma �le �let�ş�me
geç�lmes� yeterl�d�r. Kullanılan ek�pmanların �ler� teknoloj�de en �y�s� olmaya devam ed�yor.

Gölbaşı Kanal�zasyon Tıkanıklığına Sebep Olan D�ğer Durumlar
Nelerd�r?

Tıkanıklığa sebep olan en büyük etken kullanım hatalarıdır. İnsanların b�l�nçs�zce davranması sonucunda çok
büyük sıkıntılar açığa çıkar. Bu sıkıntıların ortadan kalkması �ç�n Gölbaşı kanal�zasyon açma �le artık daha kolay
hale gelmeye devam ed�yor. Profesyonel ek�b�m�z�n �ş�n� profesyonelce yaptığına s�zlerde şah�t olab�leceks�n�z.
Tıkanıklığa sebep olan d�ğer durumlarda doğal sorunlar ve yapım aşamasında yapılan hatalar. Yağmurun
yağması sonucunda ortaya çıkan sorunların önüne geçeb�lmek �ç�n kanal�zasyondan ayrı b�r kanal açılır ve
yağan yağmur burada b�r�km�ş olur. Yanlış yapım veya yapılmaması durumunda g�der�n ger� taşma durumu an
meseles�d�r. Yapım aşamasında kullanılan malzemeler�n kal�tel� olmaması durumunda, kırılma, çatlama, ez�lme
g�b� sorunlar oluşur. Borular hasara uğradıktan sonra da büyük felaketler� beraber�nde get�r�r.



Altyapı Çalışmaları

Kanal�zasyon Açma H�zmet�

Gölbaşı Kanal�zasyon Tıkanıklık Açma İşlemler�

Evler�m�zdek� g�derler�n toplanmış olduğu ortak alanın zarara uğraması sonucunda çok büyük sorunları
beraber�nde get�r�r. Bu sorunların g�der�leb�lmes� �ç�n �ş� b�len b�r f�rma �le görüşerek, problem� ortadan
kaldırab�l�rs�n�z. F�rma olarak Gölbaşı kanal�zasyon açma konusunda uzman olduğumuzu söyleyeb�l�r�z. İş�m�z�
daha güven�l�r ve kes�n çözüm hal�ne get�reb�lmek �ç�n, robot mak�nelerden yardım alırız. Robot mak�neler
aracılığı �le tıkanıklık tesp�t ed�l�r ve gerekl� olan �şlemler yapılara tıkanıklığa sebep olan c�s�mler çıkarılır ve
kanal�zasyon yıkanarak tem�zlenm�ş olur.

Gölbaşı Kanal�zasyon Robot Mak�ne

Gölbaşı kanal�zasyon açma konusunda en �y�s�n� yapmak �ç�n robot mak�nelerden yardım alırız. F�rma olarak en
�y�s�n� yapab�lmek ve çözüme kavuşturab�lmek �ç�n bu g�b� durumlarda �ler� teknoloj�n�n ek�pmanlarından yardım
alırız. Robot mak�neler �le kanal�zasyonların, boruların �çer�s�nde problem� bularak tıkanıklığı g�derm�ş olur. Robot
mak�neler boruların �ç�n� rahatlıkla göreb�l�r, netl�k görüntüsü sayes�nde sorunun çözüme daha hızlı b�r şek�lde
sağlanmış olur.

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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