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P�s suların akıtıldığı yerlere kanal�zasyon adı ver�l�r. Yaşadığımız alanlara taşınan tem�z su g�derler� aynı şek�lde
p�s atık olarak dışarı atılmalıdır.

Bu durumlarda kanal�zasyon açma h�zmetler�ne gerek duyulur. Çünkü bazen ne kadar sağlam g�b� görsek de
tes�satlar da göremed�ğ�m�z problemler meydana geleb�l�r.

Bu durumlarda kes�nl�kle alanında uzman f�rmalardan yardım almak gerek�r. Aks� takt�rde sorun daha da
büyüyecek ve �ç�nden çıkılmaz b�r hal alacaktır.

Kanal�zasyon s�stem� öyle b�r yapıdır k�, her ne kadar sadece tuvaletlere bağlı g�b� düşünülse de durum öyle
değ�ld�r. Mutfak g�derler� ve banyo g�derler� de kanal�zasyona bağlıdır. Dolayısı �le gerekl� tedb�rler� almak �ç�n her
b�r�ne d�kkat etmek gerek�r. Kanal�zasyon �le �lg�l� sorunlar �le olab�ld�ğ�nce az karşılaşmak �ç�n katı c�s�mler�
g�derlere atmamak gerek�r. Yemek artıkları, kulak pamuğu, bez, ped, ıslak mend�l ve peçete g�b� c�s�mler kanalın
tıkanmasına yol açarak ger� dönüşü zor hale get�r�r. Böyles� durumlar �le karşılaşmak �stem�yorsanız
kanal�zasyon açma h�zmet� sunan f�rmamız �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyonlarda Ortaya Çıkan Tıkanıklık;

Tes�satlar da ortaya çıkan sorunlardan b�r� de kanal�zasyonlarda oluşan tıkanıklıklardır. Tab� k� kend�l�ğ�nden
oluşmazlar fakat sebeb� her ne olursa olsun tıkanıklık problem� can sıkıcıdır.

Çeş�tl� doğal ve kullanım nedenler�nden dolayı meydana gelen kanal�zasyon tıkanıklığı, uzman k�ş�lerden yardım
alındığı takt�rde kolay yoldan tam�r ed�leb�l�r.

Kanal Tıkanıklığı Klozetlerde Oluşur mu?

Klozetler d�rekt olarak kanal�zasyona bağlı alanlardır. Klozete atılan atıklar yüzünden tıkanıklık bu alanlarda
sıklıkla karşılaşılan durumlardan b�r�d�r. Kulak pamuğu ve kıl tüy g�b� c�s�mler başta olmakla beraber peçete ve
ıslak mend�l b�le her ne kadar er�yor g�b� görünse de, zamanla klozetlerde tıkanıklığa sebep olur. Klozet yapısı
gereğ� fazla su b�r�k�nt�s�n� ger�ye teper. Atık c�s�mler�n atılmasına bağlı olarak veya kanal�zasyonda oluşan d�ğer
sıkıntılardan ötürü, herhang� b�r tıkanıklık yaşanması durumunda, su g�d�şatı olumsuz yönde �lerler.

Pek� klozet tıkanıklığı problem�nde ne yapmak gerek�r? Tek başınıza bu duruma yapacak h�çb�r çözümünüz
yoktur. Yapmanız gereken tek şey uzman b�r ek�p tarafından destek almak olacaktır. B�zler de tam anlamı �le
bunun �ç�n h�zmet ver�yoruz. S�zler de kanal�zasyon açma �şlemler�nde çığır açmış f�rmamız �le �let�ş�me geçerek
klozet tıkanıklığı sorununuzu g�dereb�l�rs�n�z.

Kanallarda Taşma Sorunu Olursa Çares� Ned�r?

Atık suların d�rekt olarak aktarıldığı alana kanal�zasyon adı ver�l�r. Bütün p�s su g�derler� bu kanal�zasyonlarda
b�r�k�r. Tab� b�r zaman sonra da kanallarda b�r�ken atıklar düzenl� olarak tem�zlenmed�ğ� takt�rde taşmaya sebep
olur. Klozetler başta olmak üzere mutfak ve lavabolarda görülen ger� tepme olayı da taşmaya neden olur.
Kanal�zasyon açma �şlem� �ç�n b�r f�rmaya başvurmalı ve çözümü usta ellere bırakmalısınız.

B�zler de kanal�zasyon açma f�rması olarak s�zlere tıkanıklık açısından her türlü h�zmet� sunuyor ve mağdur
olmanızı önlüyoruz. Tüm tıkanıklık �şlemler�n�z �ç�n zaman ve mekân fark etmeks�z�n f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z.



G�derlere Atılmaması Gereken C�s�mler Nelerd�r?

G�derlere Atılmaması Gereken C�s�mler Nelerd�r?

Islak mend�l,
Peçete
Ped,
Çocuk bez�,
Yemek artığı,
Çay,
Donmuş yağ,
Kulak pamuğu,
Herhang� b�r katı c�s�md�r.

Yukarıda maddeler hal�nde bel�rtm�ş olduğumuz c�s�mler�n her b�r� g�derlerde tıkanmaya sebeb�yet vereceğ� �ç�n
lavabolara atmak kes�nl�kle yanlıştır.

Mutfaklarda Tıkanıklık �le Karşılaşmayın!

Günlük rut�n hayatımızda vakt�m�z�n büyük bölümünü mutfakta geç�r�r�z. Özell�kle ev hanımları yemek yaparken
ve tem�zl�k yaparken mutfağı sıklıkla kullanır. Meyve sebze yıkarken lavaboya dökülen atıklar bazı durumlarda
tıkanıklığa sebep olab�l�yor. Aynı şek�lde çay demlerken dem� lavabodan boşaltmak da tıkanıklığa sebep olur. O
anda her ne kadar lavabodan sorun g�der�lse de �lerleyen dönemlerde tıkanıklığın artmasına ve b�r zaman sonra
boruların patlamasına neden olacaktır.

S�zler de kanal�zasyon açma �şlemler� �ç�n güven�l�r ve �ş�n� profesyonel elemanlar �le yapan b�r f�rma arıyorsanız
b�zler� terc�h edeb�l�rs�n�z. Yılların verm�ş olduğu deney�m �le tıkanıklığa kanal�zasyon açma tekn�kler�m�z �le
gereken çözümü get�recek ve s�zler� bu zor durumdan kurtaracağız.

Tes�satın Günümüzdek� Önem�;

Yaşadığımız alanlara güven�l�r b�ç�mde gelen su, tes�satlar aracılığı �le b�zlere ulaşır. Hayatımızın her anında
kullanmış olduğumuz suyun daha �y� kullanılab�lmes� �ç�n tes�sat önem� büyüktür. Kullanıma uygun olmayan su ve
d�ğer atıkların kanal�zasyona �let�lmes� �ç�n de tes�satın önem� çok büyüktür. Bu sebeple olası b�r sorun �le
karşılaşmamak �ç�n sık sık gereken bakımları yaptırmalı ve en ufak b�r sorunda uzman f�rmalardan yardım
almalısınız.

Su tes�satları yalnızca günümüzde değ�l, geçm�ş dönemlerde de öneml�yd�. Ancak ortaya çıkan sorunlara çözüm
bulmak günümüzde olduğu g�b� kolay değ�ld�. Genelde kırma ve dökme yöntemler� kullanılıyordu fakat artık bu
yöntemlere başvurulmuyor. B�zler de kanal�zasyon açma f�rması olarak s�zlere gereken özen� vererek tıkanıklık
açma h�zmet� sunuyoruz. Üstel�k geçm�şte olduğu g�b� kırıp dökerek değ�l, ev�n�ze h�çb�r zarar vermeden bu
�şlemler� gerçekleşt�r�yoruz. Bu sayede s�z de sonradan tem�zl�k �le uğraşmak zorunda kalmıyor, tertem�z b�r
şek�lde tes�satınızı kullanmaya devam ed�yorsunuz.

Kanal�zasyon H�zmetler� 1. Aşama



Kanal�zasyon H�zmetler� 2. Aşama

Kanal�zasyon H�zmetler� 3. Aşama



Kanal�zasyon H�zmetler� 4. Aşama

Kanal�zasyon H�zmetler� 5. Aşama



Kanal�zasyon H�zmetler� 6. Aşama

Tes�satta k� Problemler Neden� �le Oluşan Koku Problem�

Kanal�zasyonlarda meydana geleb�lecek tıkanmalar neden� �le p�s sular, tes�satlar dan ger� tepk�me �le g�der
borularından ev�n �ç�ne p�s b�r koku yayar. Bu koku herkes� rahatsız edecek boyutlara gel�r. Ayrıca bu durum
sağlıksız b�r ortama da sebeb�yet ver�r. H�jyen�k b�r ortamda yaşam sağlanab�lmes� açısından mutfak ya da banyo
g�derler�n�zden gelen b�r koku h�ssett�ğ�n�zde mutlaka yetk�l� b�r f�rmadan destek almalısınız. Kend� yöntemler�n�z
�le g�derler�n açılmasını mümkün olmadığı durumlarda f�rmamızla �rt�bata geçerek çözüm sürec�nden b�zden
destek alab�l�rs�n�z. Kısa b�r süre �çer�s�nde son teknoloj� donanıma sah�p ek�pmanlarımız sayes�nde tıkanıklık
g�der�lm�ş olacaktır.

Tıkanıklık Sorunlarının Hang� Aşamasında Serv�s Desteğ� Alınmalıdır?



G�derler çeş�tl� nedenlerden dolayı tıkanab�l�r. Bu tıkanıklar p�s su atıklarının toplandığı kanal�zasyon s�stemler�ne
akışın olmaması kaynaklıdır. F�rmamız kanal�zasyon açma konusunda uzman b�r ek�p �le çalışır. Ev�n�zde ya da
�şyer�n�zde mutfak ve banyo g�derler�nde yaşanan tıkanıklık neden� �le b�r sorun oluştuğunu kokudan ya da
taşmalardan anlayab�l�rs�n�z. Lavabolarınızda herhang� b�r tıkanma sorunu h�ssedersen�z ve kend� çabalarınızla
bu sorunu çözemeyeceğ�n�z� anladığınız da hemen yetk�l� b�r serv�sten h�zmet almalısınız.

Zamanında çözülemeyen kanal�zasyon tıkanıkları neden� �le �lerleyen dönemde çok daha büyük sorunlarla
karşılaşmanız mümkün olab�l�r. Daha başında �ken çok düşük mal�yetler �le sorunları çözeb�lecekken, alınamayan
tedb�r ve önlemler neden� �le ceb�n�zden çok daha fazla ücret çıkması olasılıklar arasındadır. F�rmamız en uygun
f�yat ve en kal�tel� h�zmet prens�pler� doğrultusunda müşter� memnun�yet� odaklı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
S�zde bu h�zmetlerden yararlanmak �sted�ğ�n�zde �let�ş�m hatlarımızdan tems�lc�ler�m�z �le �rt�bat kurab�l�rs�n�z. En
kısa sürede başvurunuz doğrultusunda tekn�k ek�b�m�z adres�n�ze yönlend�r�lecek ve g�der ya da kanal tıkanıklık
sorunlarınız halled�lecekt�r.

Tıkanıklık Mutfak Tes�satında Olab�l�r m�?

Mutfak g�derler� d�rek olarak tes�sata bağlıdır. Dolayısı �le mutfak tes�satlarında da herhang� b�r sorundan ötürü
tıkanıklık meydana geleb�l�r. Mutfaklarda görülen tıkanıklıkların başlıca sebepler� arasında �se yemek artıklarını
lavaboya boşaltma, katı yağları lavabodan boşaltma ve boruları tıkayacak c�s�mler�n mutfak g�der�nden atmaktır.
Bu atıklar d�rek tes�sata ulaştığı �ç�n kanal�zasyonda tıkanıklığın oluşmaması muc�ze olur.

Mutfak lavabosu da tıpkı klozet g�b� ger� tepme özell�ğ�ne benzer. İlk etapta attığınız atıkların lavaboyu tıkayacağı
aklınıza gelmese de b�r zaman sonra musluktan akan su kanala g�tmeyecek ve b�raz daha zaman geç�nce tes�sat
patlayacak ve �stenmeyen taşmalar meydana gelecekt�r. Bu durumda pan�k yapmanıza gerek yok, kanal�zasyon
açma h�zmet� alarak mağdur olmaktan kurtulab�l�rs�n�z. S�zlere anında h�zmet vermek b�z�m görev�m�z, s�z de ac�l
olarak destek bekl�yorsanız b�zlerden destek alab�l�rs�n�z.

Su Tes�satı Döşemes� Nasıl Yapılır?

Tes�satların günümüzdek� önem�nden bahsetm�şt�k. Tes�satın önem�n� sürdüreb�lmes� �ç�n öncel�kle doğru
döşenmes� gerek�r. tes�satta �k� türlü bağlama yöntem� vardır. Bunlardan b�r� p�s su tes�satı �ken d�ğer� tem�z su
tes�satıdır. Tem�z su tes�satı sıcak ve soğuk olmak üzere �k� şek�lde olur. Soğuk su tes�satının dört mevs�m
sağlıkla kullanılması �ç�n �zolasyon yapılması şarttır. Aks� takt�rde kış aylarında donma yapab�l�r ve yaz aylarında
suyu aşırı sıcak şek�lde �leteb�l�r. Tes�sat döşemes� yapılırken bu kr�terlere çok d�kkat etmek gerek�r.

Su tes�satının döşenmes� aşamasında b�zlerden destek alab�l�rs�n�z. Çünkü f�rmamız sadece kanal�zasyon açma
h�zmet� değ�l aynı zamanda tes�sat döşeme h�zmet� de sunuyor. S�zler de b�z� terc�h ederek tes�sat �le �lg�l�
aklınıza geleb�lecek her türlü sorunun yanıtını bulab�l�rs�n�z. S�zlere en �y� şek�lde h�zmet vermekten onur duyarız.

Kanal�zasyon Açma H�zmet� Alırken Nelere D�kkat Etmek Gerek�r?

Kanal�zasyon açma h�zmet�nde kanal�zasyonun neden tıkandığına d�kkat etmek gerek�r. D�rek çözüm odaklı
çalışan f�rmamız da öncel�kle arıza tesp�t� yapıyor. Ancak s�zler h�zmet alırken öncel�kle f�rmamın güven�l�r olup
olmadığına d�kkat etmel�s�n�z. F�rma tecrübes� ne kadar, elemanları profesyonel olarak çalışır mı, f�yatlar makul
mü g�b� soruların yanıtını aramalısınız. Fakat b�zler kanal açma f�rması olarak s�zlere gereken h�zmet� sunarak bu
durumdan b�r an önce kurtulmanız �çç�n el�m�zden gelen� yapıyoruz.

Kanal�zasyon açma konusunda uzman olan f�rmamızdan s�zler de ver�ml� b�r b�ç�mde tıkanıklık açma h�zmet�
alab�l�rs�n�z. B�zlere ulaşmak �ç�n �rt�bat numaramızı arayab�l�r veya web s�tem�zden de b�zlere ulaşab�l�rs�n�z.



Kanal�zasyon Açma H�zmet�nde Kameralı S�stem;

P�s suların d�rekt olarak toplandığı yere kanal�zasyon den�r. B�rtakım etkenlere bağlı olarak tıkanıklıklar meydana
geleb�l�r. Bu konuda en öneml� etken farkında olarak veya olmayarak g�derlere atılan atıklardır. Kanal�zasyon
tıkanıklığına sebep olacak h�çb�r c�s�m g�dere doğrudan atılmamalıdır. Kanal�zasyon açma hususunda da b�l�nçs�z
k�ş�ler ortaya çıkan tıkanıklığa müdahale etmemel�d�r. Çünkü b�l�nçs�z b�r şek�lde yapılan müdahalelerde daha
büyük sorunlar ortaya çıkar.

Bu g�b� durumlarda karşılaşmanız durumunda f�rmamızdan kanal�zasyon açma alanında h�zmet alab�l�rs�n�z.
B�zler kullandığımız kameralı yöntemler �le tıkanıklığın ana kaynağını kolayca buluyoruz ve tesp�tler�m�z
doğrultusunda gereken �şlemler� yapıyoruz. Kameralı s�stem b�ze tes�sattak� tıkanıklığın neyden kaynaklı
olduğunu ve çözüm noktasını göster�yor b�zde dolayısıyla hata payı olmadan eks�ğ� bularak s�z� bu dertten
kurtarıyoruz.

Su Tes�satı Problemler� Nelerd�r?

Su tes�satlarında çeş�tl� problemeler meydana gel�r ve belk� de hep�m�z�n başına gelm�şt�r. Su kaçağı, g�der
tıkanıklığı, borularda tıkanmaya bağlı patlama, çeşmede sızdırma, vana gevşemes� ve boruların tıkanması g�b�
sorunlar su tes�satlarında en sık görülen problemler arasındadır. Bu sorunların �le karşılaşıldığı zaman kes�nl�kle
uzman hek�mler tarafından destek almak gerek�r. Aks� takt�rde sorun daha da büyüyecek ve �ç�nden çıkılmaz b�r
hal alacaktır.

Su tes�satı problemler�nde kanal�zasyon açma h�zmet� veren f�rmamız s�zlere en �deal çözümler� üret�yor. B�zler
�ç�n sorunun ne olduğu, zaman ve mekân kavramı öneml� değ�l, öneml� olan s�z�n b�z� terc�h etmen�z. B�z�mle
�rt�bata geçmen�z durumunda hang� gün hang� saat h�zmet almak �st�yorsanız adres�n�ze gelerek gereken onarımı
yapıyoruz.

Kanal�zasyon Açma İşlemler�nde Hang� H�zmetler Kullanılır?

Tıkanma sorunu kaynağı ne olursa olsun can sıkıcıdır. Kanallarda tıkanıklık meydana geld�ğ� zaman hoş
olmayan b�r görüntü meydana gel�r. Zamanında onarımı yapılmayan tes�satta patlama yaşanır ve bu durum
sonucu tüm p�s atıklar yaşam alanının �ç�ne dolar. Böyle sorunlar �le uğraşmamak �ç�n düzenl� olarak bakım
yapılmalı ve katı c�s�mler g�derlere atılmamalıdır.

Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 1. Aşama



Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 2. Aşama



Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 3. Aşama



Kanal�zasyon Açma, Yen�leme ve Hat Döşeme 4. Aşama



B�zler de kanal�zasyon açma �şlemler� doğrultusunda tes�sat döşeme, tıkanıklık açma ve kanal�zasyon tem�zleme
g�b� h�zmetler� sunuyoruz. S�zler de tes�satınızın her da�m sağlam kalmasını �st�yorsanız f�rmamızdan
kanal�zasyon açma h�zmet� tem�n edeb�l�rs�n�z.

Tıkanıklık Açma Sorunlarında B�z� Terc�h Edeb�l�rs�n�z;

Kanal�zasyon tıkanıklıkları h�ç hoş olmayan durumlar meydana get�r�r. Özell�kle doğru müdahale yapılmaması
durumunda sorun daha da �ç�nden çıkılmaz hal alır. Bu nedenle sorun ne olursa olsun kanal�zasyon açma
�şlemler�nde f�rmamızdan güvenle h�zmet alab�l�rs�n�z. Günümüzün son teknoloj�k c�hazları �le çalışan f�rmamız
çözüm odaklı hareket ederek çok kısa b�r sürede s�z� bu dertten kurtaracaktır.

%100 garant�l� h�zmet sunan f�rmamız uzman kadrosu �le her türlü sorunun üstes�nden geleb�l�yor. S�ze oldukça
zorlu b�r süreç yaşatan kanal�zasyon tıkanıklığı problemler�n�zde geç kalmadan f�rmamızı arayın ve s�z� bu
durumdan kurtaralım. Kanal�zasyon açma �şlemler�m�z �le tıkanıklığınızı açmamız �ç�n b�zler� �let�ş�m
numaramızdan arayab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon S�stem�nde Alt Yapının Önem�;

Kanal�zasyonlarda alt yapı ne kadar sağlam olursa o kadar ver�ml� sonuç alınab�l�r. Aks� takt�rde en ufak b�r
tıkanmada patlama noktasına gelecek bu da k�ş�ler�n zor durumda kalmasına yol açacaktır. Özell�kle bodrum ve
zem�n katlarda yer alan b�naların alt yapısı çok daha sağlam olmalıdır. Çünkü tüm apartmanın g�derler� bu katlara



�n�yor ve en sonunda zem�n katlarda patlak ver�yor. Dolayısı �le tes�sat döşen�rken öncel�ğ� alt yapıya vermek
gerek�r.

Kanal�zasyon Açma Projes� (1)

Kanal�zasyon Açma Projes� (2)

Kanal�zasyon Açma Projes� (3)



B�zler kanal�zasyon açma h�zmetler�m�z�n yanı sıra alt yapı s�stemler�n�n kurulumu �ç�n de h�zmet sunuyoruz.
Çünkü b�l�yoruz k� �y� b�r tes�sat temelden başlar. S�zler de �lerleyen günlerde problem yaşamak �stem�yorsanız
tes�satı kontrol ett�reb�l�r, alt yapı çalışmalarını destekleyeb�l�rs�n�z. Aklınıza takılan herhang� b�r sorun olursa
f�rmamızı arayab�l�rs�n�z.

Atık Su Tes�satı Onarımı;

İkamet ett�ğ�m�z alanlara gelen saf ve tem�z sular kullanıldıktan sonra atık su olarak kanal�zasyona g�der. P�s su
tes�satlarının önem� bu nedenle büyüktür. Evler�m�ze ve �ş yerler�m�ze gelen suyu atık su olarak uzaklaştırmasını
sağlar. Ancak p�s su tes�satının da rut�n olarak bakıma g�rmes�, daha ver�ml� �şlev görmes�n� sağlayacaktır.

Altyapı Çalışmaları

Kanal�zasyon Açma H�zmet�

0:00

0:00



Bunun yanı sıra ortaya çıkab�lecek herhang� b�r arızada beklemeden gereken onarımı yapmak tes�satın daha
r�skl� b�r problem çıkarmasını önler ve daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. B�zler de kanal�zasyon açma
f�rması olarak s�zlere atık su tes�satıı h�zmet� sunuyoruz.

İkamet ett�ğ�m�z alanlara gelen saf ve tem�z sular kullanıldıktan sonra atık su olarak kanal�zasyona g�der. P�s su
tes�satlarının önem� bu nedenle büyüktür. Evler�m�ze ve �ş yerler�m�ze gelen suyu atık su olarak uzaklaştırmasını
sağlar. Ancak p�s su tes�satının da rut�n olarak bakıma g�rmes�, daha ver�ml� �şlev görmes�n� sağlayacaktır. Bunun
yanı sıra ortaya çıkab�lecek herhang� b�r arızada beklemeden gereken onarımı yapmak tes�satın daha r�skl� b�r
problem çıkarmasını önler ve daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. B�zler de kanal�zasyon açma f�rması
olarak s�zlere atık su tes�satı h�zmet� sunuyoruz.

Tes�satta Kullanılan Malzemeler�n Kal�tel� Olmasının Önem�;

Tes�satlar da alt yapı döşemes�nde de olsa, boru döşemes�nde de olsa da�ma kal�tel� malzemeler�n terc�h
ed�lmes� gerek�r. Kal�tes�z malzemeler tes�satın daha çabuk yıpranmasına ve dolayısı �le sürekl� patlamasına yol
açacaktır. B�zler de tes�satın daha kal�tel� olması adına malzeme satışlarımızda da kal�teden yana davranıyoruz.
Tes�satı onanırken yedek parça tem�n� �ç�n de darbeye dayanıklı, uzun süre kullanılab�len malzemeler� terc�h
ed�yoruz.

Kanal�zasyon açma �şlemler�nde tes�sattak� malzemen�n kal�tes� de büyük önem taşıdığı �ç�n s�zler�n de bu
konuda daha tedb�rl� olmanızı tavs�ye eder�z. Ne olduğu bel�rs�z malzemeler� b�lmed�ğ�n�z f�rmalardan tem�n
etmey�n�z. Bunun �ç�n f�rmamızdan h�zmet ve ürün tem�n� gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

Su Kaçağında Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerd�r?

Su kaçağı problemler� kanal�zasyonlarda sıklıkla ortaya çıkan sorunlardır. Bazen kanalda oluşan b�r del�k kaçağa
yol açab�l�r. Bu durumda tes�sat borusunun gerek�rse d�ğer yedek malzemeler�n de değ�şmes� gerek�r. Bu konuda
uzman olan f�rmamız kameralı yöntemler� �le arıza tesp�t� yaparak kaçağı onarıyor. Su kaçağı fark etmen�z
durumunda kes�nl�kle üstünde durmalısınız çünkü kaçak gün geçt�kçe suyu �sraf etmen�ze yol açacaktır. Tasarruf
sağlamak �st�yorsanız eğer derhal kanal�zasyon açma f�rmamız �le �rt�bata geçeb�l�rs�n�z.

Su kaçağı sorununun olduğunu duvarlarda görülen nemlenmeden ve musluğun alt tarafında yer alan borudan
damla damla düşen sudan anlayab�l�rs�n�z. Özell�kle duvarlardan geçen borularda b�r kaçak varsa beton zamanla
ıslanmaya başlayacak ve bu da rutubet� beraber�nde get�recekt�r. Rutubet oluştuktan sonra ger� dönüşü daha
zordur, bu nedenle �hmal etmeden kaçağı onarmamız �ç�n f�rmamıza b�r fırsat vereb�l�rs�n�z. Detaylı b�lg� almak
�ç�n �rt�bat numaramızdan b�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyonda Kullanılan Malzemeler Nelerd�r?

Kanal�zasyon açma �şlemler� f�rmamız tarafınca yapılır tes�satın yapısı aslında �k� katlıdır. Altta zem�n tes�sat yer
alırken ortada sıhh� tes�sat yer alır. Her �k� tes�satta da boruların sağlam ve dayanıklı olması gerek�r. Gereken
durumlarda anlık müdahalede bulunmak da bu s�stem�n daha sağlıklı kullanılmasını sağlar. F�rmamız tarafından
ver�len bu �şlem sayes�nde s�z de malzemeler�n�z�n dayanıklılığını arttırab�l�rs�n�z. Boruların ısı ve korozyon g�b�
etmenlere dayanıklı olab�lmes� �ç�n malzemen�n de doğru seç�lmes� şarttır. Tes�sat borularının -40 ve +80
dereceye kadar dayanılab�l�r durumu olması �y� b�r tes�sat �ç�n �deald�r.

Kanal�zasyon Borularında Malzeme Seç�m�;



Tes�sat seç�m�nde malzemeler�n kal�tes� oldukça öneml�d�r. Özell�kle sıhh� tes�satlar da malzeme seç�m�ne b�r tık
daha özen göstermek gerek�r. Bunun �ç�n dem�r döküm malzemeler� terc�h ed�leb�l�r. Özell�kle çok katlı b�nalarda
dem�r döküm malzeme daha çok dayanıklılık göster�r. Tek kat b�nalarda da malzeme seç�m� öneml�d�r ancak çok
katlı b�nalara nazaran r�sk daha düşük olduğu �ç�n seç�m değ�şeb�l�r.

B�zler de kanal�zasyon açma f�rması olarak s�zlere vereceğ�m�z tes�sat �şlemler�nde boru terc�h�m�z� dem�r
dökümden yana kullanıyoruz. Böylece sıcak ve soğuk suya dayanma gücü ve uzun ömürlü kullanılma süres�
artış göster�yor. S�zler de tüm kanal�zasyon onarım ve malzeme değ�ş�m� �şlemler�n�z �ç�n f�rmamızı terc�h
edeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Arıtma Tes�s� Ned�r?

Temel yaşam kaynağımız olan suyun kullanıldığı ve arda kalan atıkların atıldığı tes�slere kanal�zasyon adı ver�l�r.
Tes�slerde bulunan atık sular b�rkaç �şlemden geçt�kten sonra tekrar sanay� tes�sler�nde kullanıma hazır hale
get�r�l�r. Ger� dönüşüm yapılan bu sular sayes�nde geleceğe yönel�k su tasarrufu sağlanmış olur.

Su arıtma s�stemler� sayes�nde suyun �sraf ed�lmes�n�n önüne geç�l�r. Bu sayede kullandığımız atık sular b�zlere
tekrar tem�z su olarak ger� dönmekted�r. B�zler de kanal�zasyon açma f�rması olarak kanal�zasyon arıtma tes�sler�
�şlemler�nde gereken başarıyı gösterd�ğ�m�z� düşünüyoruz. S�z de geleceğe b�r yatırım yapmak �st�yor ve sudan
tasarruf sağlamak �st�yorsanız tüm kanal�zasyon sorunlarınız �ç�n f�rmamızı arayab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon H�zmet Ücretler�;

Kanal�zasyon �şlemler� çok gen�ş yelpazede �ncelen�r. Tıkanıklık açma, tes�sat döşeme, malzeme değ�ş�m� ve
rut�n bakım şekl�nde s�zlere sunduğumuz farklı h�zmet alternat�fler�m�z vardır. Bu nedenle s�zlere net rakam
vermem�z mümkün değ�ld�r. S�zler f�rmamızdan almak �sted�ğ�n�z h�zmet� talep oluşturarak ortalama f�yatlarımızı
öğreneb�l�rs�n�z. Tab�, f�yatlar vereceğ�m�z ek h�zmetlere göre de farklılık göster�r. Bu nedenle b�z� arayarak sorunu
tam olarak tar�f ed�p ona göre h�zmet bedel�n� öğrenmen�z� tavs�ye ed�yoruz. Kanal�zasyon açma f�rması olarak
bütçen�z� aşmayacağımızdan ve vereceğ�n�z ücret karşılığı kal�tel� h�zmetler sunacağımızdan em�n olab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon boru f�yatları da merak ed�len b�r konudur. Ancak bu sorunun da ucu açıktır, borunun kal�tes�ne
göre ve uzunluğuna bağlı olarak ücretler stab�l değ�ld�r. F�rmamızdan makul düzeylerde h�zmet ve tes�sat
malzemeler�n�n tem�n�n� sağlayab�l�rs�n�z. Detaylı b�lg� almak �ç�n f�rmamızı d�led�ğ�n�z gün ve saat arayab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Onarımında Terc�h�n�z� Doğru Değerlend�r�n;

Kanal�zasyon açma f�rması olarak çok uzun yıllardır bu mesleğ� yapıyoruz. Sektörde çok farklı kanal problem�
gördük ve her b�r�n�n çözümünü en �y� şek�lde hallett�k. Bu nedenle s�zler�n de tes�sat problemler�n�ze çözüm
odaklı cevap vereceğ�m�zden em�n olab�l�rs�n�z. P�yasada çok fazla tes�sat f�rması bulunsa da öneml� olan
terc�h�n�z� �ş�n� ehl� �le yapan ve profesyonel olarak h�zmet veren f�rmalardan yana kullanmak olmalıdır.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon açma f�rması olarak çok uzun yıllardır bu mesleğ� yapıyoruz. Sektörde çok farklı kanal problem�
gördük ve her b�r�n�n çözümünü en �y� şek�lde hallett�k. Bu nedenle s�zler�n de tes�sat problemler�n�ze çözüm
odaklı cevap vereceğ�m�zden em�n olab�l�rs�n�z. P�yasada çok fazla tes�sat f�rması bulunsa da öneml� olan
terc�h�n�z� �ş�n� ehl� �le yapan ve profesyonel olarak h�zmet veren f�rmalardan yana kullanmak olmalıdır.



Su tasarrufu yapmak �ç�n, tıkanıklık problemler�nden kurtulmak �ç�n ve vereceğ�n�z ücrete yönel�k kal�tel� h�zmet
almak �ç�n f�rmamızı terc�h etmek vereceğ�n�z en doğru karar olacaktır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/kanal�zasyon-acma/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/kanalizasyon-acma/

