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Modernleşmen�n yanında get�rd�ğ� yen�l�klerden b�r� olan klozet kullanımı, alaturka tuvalet kullanımına göre çok
daha fazla artış gösterm�şt�r.

Özell�kle yen� yapılan çoğu b�nada alaturka yer�n� klozete bırakmış ve buna bağlı olarak, klozet tıkanıklığı
problemler� de baş göstermeye başlamıştır.

Bu sebeple klozet tıkanıklığı açma �le �lg�l� pek çok araştırmalar yapılıp, bununla �lg�l� çokça sorular sorulmaya
başlanmıştır.

Klozet g�der�n�n tıkanmasının b�rçok sebeb� olab�l�r. Bu sebeplere göre, klozet tıkanıklığı açma yöntemler� de
değ�ş�kl�k göster�r. Bu konulara kısaca değ�nel�m.

Klozet Neden Tıkanır?

“Klozet neden tıkanır” d�ye sorulduğu zaman �lk akla gelen cevap, klozet �ç�ne atılan yabancı ve sert maddelerd�r.
Başında; peçete, ped, bebek bez� g�b� maddeler gel�r, hatta daha b�rçok örnek sayab�l�r�z. Mesela; ev tem�zl�ğ�
yaptıktan sonra kova veya v�leda �ç�nde b�r�ken k�rler�n �ç�ne sert c�s�mler karışab�l�r. Bu katı maddeler�n �ç�nde
bulunduğu suyun, klozet �ç�ne dökülmes� sonucu bu katı maddeler klozet g�der�n�n b�r yer�ne takılab�l�r. Böylece
tıkanmaya sebep olur.

Aynı şek�lde yemek artıkları veya yağ g�b� atıklar da klozet tıkanıklığına sebep olab�l�r. Ya da yanlış klozet
kullanımı tem�z tutulmaması g�b� sebepler de sayılab�l�r. Bunların arasında en çok rastlanan tıkanma sebepler�
�se, aşırı tuvalet kâğıdı atma, bebek bez� ve pedler, tem�zl�k sonrası fark etmeden düşen toz bezler�, oyuncaklar
ve atılan saç yumaklarıdır.

Pompa �le klozet açmak

Tuvalet g�derler�n�n tıkanmasında sık görülen etkenlerden b�r� de, yapım aşamasında kullanılan p�maş borularının
yanlış eğ�ml� yapılmasıdır. Özell�kle de böyle b�r durumda h�ç vak�t kaybetmemek gerek�r. Çünkü bu sorun tes�sat
ustası olmadan kend� kend�n�ze çözeb�leceğ�n�z b�r problem değ�ld�r. Ancak uzman k�ş�lerce g�der�lmes� gereken
b�r sorundur.

Bunların heps� �ç�n farklı klozet tıkanıklığı açma yöntemler� vardır. Bazen tes�satçı çağırmadan bu sorunu kend�
�mkanlarımız �le halletmeye çalışırız. Ve bu hem çok meşakkatl� hem de h�jyen ve sağlık açısından da tehl�kel�d�r.
Bu sebeple klozet tıkanıklığı açma �le �lg�l� b�r problem �le karşılaştığınız zaman, h�çb�r şeye dokunmadan b�r usta
aramanız daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda klozet tıkanıklığı açma f�rmamız s�zlere yardımcı olacaktır.



Tıkanıklığa Sebep Olan Nedenler Nelerd�r?

B�naların esk�mes� yahut yanlış kullanım sonucu ev ve �şyerler�m�zde, kullandığımız klozet ya da lavabolarda
tıkanma meydana geleb�l�r. Bu tıkanıklıklar ortam �ç�nde kötü kokulara sebep olduğu g�b�, alt katlarda bulunan
da�reler�n de tavan ya da duvarlarında ıslaklık, sonrasında kabarmalara da sebeb�yet ver�r. Çünkü esk�yen tes�sat
boruları b�r müddet sonra sızdırmaya ve akıtmaya başlar.

K�myasal �le klozet açma yöntem�

Tıkanıklık �le beraber�nde gelen kötü kokularla b�rl�kte, su taşması ve g�der�n �şlev göstermemes� g�b� sorunlara
da yol açar. Bu da günlük yaşamımızı olumsuz yönde etk�lenmes�ne sebep olur. Klozet tıkanıklığı açma
h�zmetler�nde özel olarak gel�şt�r�lm�ş teknoloj�k c�hazlar ve �ş�n�n ehl� profesyonel ustalarımızla, bu tarz sorunları
ortadan kaldırmaya yönel�k b�rçok çalışmaları yapıyoruz.

Klozette oluşan tıkanıklığa b�rçok farklı etkenler sebep olab�l�r. Bu sebepler� şu şek�lde sıralayab�l�r�z;

Su da er�meyen, kal�tes�z tuvalet kâğıtları,
Islak mend�l veya el kurulama peçeteler�n�n tuvalete atılması,
Tuvalet kâğıtlarını topak hal�ne get�r�lerek tuvalete atılması,
Koku g�der�c� ürünler�n plast�k kaplarının g�dere kaçması,
Tuvalet�n s�fon kısmı ve g�der boruları kısmında k�reç ve k�r b�r�kmes�,
B�na ana g�der borularındak� sorunlar veya tıkanmalar,
G�der borularında yapılan mey�l hataları veya çökme sorunları.

Tıkanıklığın Nerede Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Tıkanıklığın nerede olduğunu anlamak �ç�n öncel�kle s�fonu 1 kez çekmen�z gerek�r. (D�kkat! Eğer s�fonu b�rden
fazla çekersen�z, g�der �çer�s�nde aşırı su b�r�kmes�ne sebep olarak, açma �şlem�n�n zorlaşmasına ve klozet
suyunun taşımasına sebep olur.) S�fonu 1 kez çekt�kten sonra, suyun hareketler�ne d�kkat etmem�z gerek�r.

Eğer su süratle yüksel�p ger� g�tm�yorsa tıkanıklığın olduğu nokta yakın b�r mesafede demekt�r. Eğer s�fonu
çekt�kten sonra su çek�l�yor ama yavaş yavaş tekrar dolmaya başlıyorsa, tıkanıklığın bulunduğu mesafe uzak
demekt�r.

Klozet Tıkanmasının Önüne Nasıl Geç�l�r?

Klozet tıkanıklığına, tıkanma dan evvel müdahale etmek aslında daha makul b�r çözümdür. Bu sebeple, klozet�n
�ç�ne ped, tuvalet kâğıdı, peçete ya da çocuk bez� g�b� su da er�mes� zor olan maddeler� atmamaya özen göster�n.
Eğer küçük çocuğunuz ya da evc�l hayvanınız varsa, kapağını kapalı tutmanız faydalı olacaktır.



Y�ne en sık karşılaştığımız tıkanma sebepler�nden b�r� de, tem�zl�k sonrası klozete dökülen suyun �ç�nde unutulan
bezler. Tem�zl�k suyunu klozete dökmeden önce, mutlaka bez kalıp kalmadığını kontrol ed�n. Hatta mümkünse
tem�zl�k sularını klozet �ç�ne dökmekten kaçının.

Tıkanıklığa Neden Olan Tes�sat Düzeneğ�

Kullandığımız klozetler�n g�derler� �ç�n özel b�r tes�sat düzeneğ� bulunmaktadır. Yapıların esk�mes�yle, yaşam
alanlarımızda bulunan bu g�derler de esk�meye başlar. Esk�yen tes�sat düzeneğ�, b�rçok sorunu da beraber�nde
get�r�r. Klozet tıkanıklığı g�b� tes�sat problemler�n� tam�r etmek, esk�den daha zahmetl� ve masraflıydı. Tıkanan b�r
boru �ç�n tüm tes�sat düzeneğ� yıkılır ondan sonra sorun tesp�t ed�l�rd�. Günümüzde gel�şen teknoloj� sayes�nde bu
sorunun çözümü daha bas�tleşt�. Üret�len teknoloj�k aletler �le tes�satta k� problemler kolayca tesp�t ed�l�p, tad�latı
daha kolay b�r hale geld�. Şöyle k�; tes�sat �ç�ne gönder�len kameralar, problem�n yer�n� tesp�t hususunda uzman
ustaların �şler�n� yüksek oranda kolaylaştırmıştır.

Böylel�kle sorun noktasını bulup, sadece o noktada yoğunlaşmalarını ve �şler�n� çok daha kısa süre �çer�s�nde
b�t�rmeler�n� sağlamıştır. Kullanılan kameraların yanı sıra, tıkanıklığın meydana geld�ğ� noktayı tesp�t etmek
�ç�nde, d�nleme c�hazları ve p�maş �ç�ne salınan robotlar �le uzman ek�pler, sorunun kaynağını kolaylıkla tesp�t
ederler. Sorunun ortadan kaldırılması �ç�n özel olarak gel�şt�r�lm�ş mak�neler sayes�nde, problemler kısa sürede
kökten halled�l�r.

Tes�sat Bakımının Önem�

Su tes�satı b�l�nd�ğ� üzere kaynaktan gelen suların borular aracılığıyla yaşadığımız alanlara taşınması,
kullandığımız suyun da doğaya ger� dönüştürülmes� �ç�n kurulan düzeneğ�n genel adıdır. Bu tes�sat düzeneğ�
oluşturulurken kullanılacak ve atılacak suyun m�ktarına uygun, yapı ve gen�şl�kte malzeme kullanmak büyük
önem arz eder. Eğer tes�sat döşen�rken b�naya uygun ve kal�tel� malzeme kullanılmazsa, zamanla ses, tıkanıklık
ya da taşmalara sebep olab�l�r. Su tes�satı �le �lg�l� problemler genell�kle mutfak, banyo ve tuvaletler de meydana
gel�r. Ve bu sorunlar genelde �lk olarak duvarların nemlenmes�yle fark ed�leb�l�r.

Eğer böyle b�r durumla karşı karşıya kaldıysanız, vak�t kaybetmeden profesyonel b�r usta çağırıp sorun teşh�s�
yapılmalı ve b�r an evvel tad�lat �şlemler�ne başlanmalıdır. Başta küçük g�b� görülen bu tarz problemler, vakt�nde
müdahale ed�lmezse bulunduğunuz yapıya çok daha büyük hasarlar vererek, yapılacak tad�latın çok daha
mal�yetl� b�r hale gelmes�ne de sebep olab�l�r.

Altyapının kal�tes�z �şç�l�kten kaynaklanan zayıflığı ya da esk�mes� sonucunda oluşan tes�sat sorunları, zamanla
kötü kokuları beraber�nde get�reb�l�r. Ve bu sorunun temel�ndek� en büyük etkenlerden b�r� de, kal�tes�z malzeme
kullanımıdır.

Tes�sattan Kaynaklı Sorunlara Alternat�f Çözümler

Kötü koku g�b� �stenmeyen sonuçların meydana gelmes�, genell�kle yapım hatasından olsa da bazen de bunun
sebeb� k�ş�ler�n yanlış kullanımı sebeb�yle de olab�l�r. Gün �ç�nde en sık kullandığımız alanların başında gelen
tuvaletler, bu tarz sorunların en çok rastlandığı yerlerd�r.

Ev veya �şyerler�m�zde klozetler�n �çler�ne atılan çöpler, klozet�n �ç�nde su b�r�kmes�ne ve bu sebeple etrafa kötü
koku yaymasına sebep olur. Bu tarz durumlarda k�ş�ler �lk önce, tıkanıklık açıcı k�myasallara başvururlar. Ama
yapılan bu �şlem tıkanma problem�ne ya h�ç fayda vermez ya da kısa sürel� açılmasını sağlar.

Ama kalıcı olmayan bu çözüm alternat�fler� klozet tıkanıklığı açma konusunda kes�n çözüm değ�ld�r. Ve bu soruna
uzun süre çözüm bulunmazsa, çok bekleyen tıkanıklık zamanla ev yahut �şyerler�nde kanal�zasyon sorunlarına



sebep olur. Tes�satta meydana gelen arızalar h�ç bekletmeden, en ac�l şek�lde tesp�t ed�l�p tam�r ed�lmel�d�r. Bu
�şlemler �ç�n f�rmamızın profesyonel tes�sat ustaları, tedar�k ett�ğ�m�z özel c�hazlar sayes�nde tıkanan noktayı
hemen tesp�t ed�p, en hızlı şek�lde problem� ortadan kaldırırlar.

Ayrıca ustalarımız bu �şlemler� yaparken h�çb�r yer� kırmaya da �ht�yaç duymazlar. H�çb�r kırma �şlem� yapmadan,
tıkanma problem� yaşadığınız alanı �lk gün kadar kullanışlı hale get�r�r.

Klozet Tıkanıklığı Açma Yöntemler�;

Klozet tıkanmasının sebeb� organ�k kalıntılar ya da peçete g�b� daha yumuşak maddeler�n atılması sonucu
tıkandıysa, bunun çözümü de daha kolay olab�l�r. Bunun �ç�n marketten alacağınız klozet açıcı k�myasal çözüm
olab�l�r. Bu k�myasal er�mes� kolay olan atıkları tem�zleme konusunda etk�l� olab�l�r. K�myasal klozet tıkanıklığı
açma ürününü kullanırken, mutlaka kullanma tal�matını okumayı �hmal etmey�n. Ve bu tal�mattak� adımları b�reb�r
tak�p ed�n. Bu tal�matlar arasında tuvalet tem�zlend�kten sonra, 24 saat kullanılmaması yer alır.

Klozet açma yöntemler�

Bu sebeple klozet� kullanıma kapatıp bu k�myasalları da solumamaya gayret edel�m. Bu k�myasalların yanlış
kullanımı hem s�ze hem de g�der borularınıza zarar vereb�l�r. Bu sebeple çok d�kkatl� kullanmalı, mümkünse
yardım almalıyız.

Klozet tıkanıklığı açma yöntemler� arasında daha sağlıklı b�r yöntem� var. Bu da karbonat ve s�rke yöntem�d�r.
Bunun �ç�n; 1 çay bardağı karbonat ve 1 su bardağı s�rkey� tuvalete döktükten sonra, üzer�ne 1 l�tre kaynamış su
dökün. Bu karışım klozet �ç�nde b�r köpürme meydana get�recekt�r. 2- 2,5 saat bekled�kten sonra klozet�n�z�
tem�zley�n. Ama bu karışım sadece organ�k kalıntıları tem�zleme �ş�nde yarar. Eğer klozet tıkanıklığına sebep
olan c�s�m, büyük ya da sert �se k�myasal ya da doğal açıcılar, klozet tıkanıklığı açma �şlem�nde yardımcı
olmayacaktır. Böyle durumlarda vak�t kaybetmeden b�r tes�sat ustası çağırmanız gerek�r.

Klozet Tıkanıklığınızı Nasıl G�der�yoruz?

B�zler, klozet tıkanıklığı açma h�zmet�n� kamera ve robot c�hazlar �le kolay b�r şek�lde çözüyor ve tıkanıklığı
açıyoruz. Bunlardan önce karbonat, s�rke ve sıcak su üçlüsünü den�yoruz. S�fonu b�rkaç kez çek�yoruz. Eğer
sonuç alamaz �sek robotlu ve kameralı s�stem�m�ze geç�yoruz.

Teknoloj�k Ek�pman: Kullandığımız teknoloj�k c�hazlar ve �ş�n�n ehl� profesyonel ustalar �le s�zlere sunduğu
çözümler, kal�tel� ve kalıcıdır. Ayrıca bu �şlemler� yaparken ev�n�z�n h�çb�r yer�nde kırıp dökme �şlem� yapmayız.
Dolayısıyla klozet tıkanıklığı problem�n�z çözüldüğü g�b� ev�n�z�n h�ç b�r yer� de her hang� b�r hasar almaz. Son
teknoloj� ürünü ek�pmanlar �le tıkanıklık olan yerde öncel�kle araştırma ve tesp�t çalışması yapar. Tesp�t �şlem� �ç�n
kullanılan kameralı c�hazlar, tıkanmış olan klozet�n �ç�ne gönder�l�r. Bu c�haz sayes�nde tıkanıklığın olduğu bölge
ve tıkanma sebeb� kırma �şlem�ne gerek kalmadan kolayca tesp�t ed�l�p gerekl� �şlemler yapılmaya başlanır.



Tesp�t �şlem�n�n son bulmasının ardından robot c�hazın ucuna gerekl� aparat takılarak klozet tıkanıklığı açma
�şlem�ne başlanır. Tıkanıklığa sebep olan c�s�m, uzak ya da yakında olması fark etmeks�z�n robot c�hazlar
sayes�nde g�deren tem�zlen�r.

Kamera �le Klozet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

F�rmamız kameralı c�hazları sayes�nde, sorunun neden kaynaklandığını hemen tesp�t eder. Kameralı c�hazlar
kullanmaya başlamadan evvel c�hazlar hazırlanır, tıkanmış klozet�n g�r�ş kısmından �çer� gönder�l�r. Kamera
klozet�n �ç�nde �lerled�kçe p�maş borusu �ç�ndek� kalıntıları c�hazın mon�törüne yansıtır. Ekrana yansıyan
görüntüler sayes�nde, tıkanıklık sebeb�n� tesp�t ed�l�r. Gerekl� olan müdahale yapılarak, tıkanmaya sebep olan
kalıntının ne türden b�r c�s�m olduğu bel�rlen�r.

Klozet tıkanıklık açma robotu

Tesp�t� yapılan ustamız, c�sm�n parçalanab�l�r olup olmadığını kontrol eder. Eğer c�s�m parçalanab�l�r türden �se, o
zaman devreye robot c�hazlar g�rer. Robot c�hazın ucuna klozet �ç�ndek� c�sm� parçalanması �ç�n b�r aparat
takılır. Bu aparat sayes�nde tıkanıklığın sebep olduğu c�s�m parçalanır.

Eğer tıkanmaya sebeb�yet veren c�s�m parçalanmayacak türden �se (uzun saç kılları, bez vb) bu defa robot
c�hazın ucuna buna uygun b�r aparat takılır. Bu aparat sayes�nde g�der �ç�ndek� c�s�mler�n bu aparata dolanması
hedeflen�r. Ardından c�haza dolanmış c�s�mler� çıkartarak borunun tem�zlenmes� sağlanır. Tıkalı klozet açma
�şlem� tamamlandıktan sonra, kameralı c�haz tekrar borunun �ç�ne salınır. Böylece klozet �ç�nde sorun teşk�l
edecek başka b�r c�s�m ya da kalıntının kalıp kalmadığı kontrol ed�l�r. G�der açıldıktan sonra tekrar b�r sorunla
karşılaşılmaması �ç�n, yapılacak bu son �şlem oldukça öneml�d�r.

Boruların Yıpranmasına Dayalı Tıkanıklıklar

B�nanın yapım esnasında kullanılan p�maşın kal�tes�z ya da yanlış olması sonucu zamanla b�rçok sorunun ve
tıkanıklıkların oluşmasına neden olur. Bunun başlıca sebepler� zamanla boruların çapının daralması veya
ez�lmes� olab�l�r. B�na p�maşlarında tıkanıklık problem�n�n yaşanması, y�ne b�rçok sebepten kaynaklanab�l�r. Bu
maddeler g�der üzer�nde b�rleşt�ğ� zaman taş formuna g�rer ve g�der�lmes� daha da zorlaşır.

Su Taşması Sonucu Yapılan İşlemler

Klozet Tıkanıklığının �lk gösterd�ğ� bel�rt� suyun g�tmemes� ve taşmasıdır. Klozet �ç�nde atık suyun b�r�kmes�
hal�nde taşımayı önlemek �ç�n b�r�ken suyu klozet �ç�nden tahl�ye etmek gerek�r. Öncel�kle su vanası tamamen
kapatılarak su akışı engellen�r. Tıkanıklığın kaynaklandığı bölge tesp�t ed�l�r. Kullanılan özel kameralı c�hazlar
sayes�nde bölgesel b�r problem olup olmadığı anlaşılır. Tesp�t sonucu bölgesel b�r sorun olmadığı anlaşılırsa,
genel b�r tesp�t �şlem� yapılır. Bu �şlem �ç�n logar boruları da kontrol ed�l�r.

Bu tesp�t aşamalarının h�çb�r�nde herhang� b�r kırma �şlem� söz konusu değ�ld�r. Eğer logar da tıkanıklık tesp�t
ed�ld� �se, su tahl�yes�n�n ardından tıkanmaya sebep olan c�s�mler alınır.



Kanal�zasyon Kaynaklı Taşkınlar

Eğer klozet tıkanıklığının kaynağı b�na �ç�ndeyse bunu tam�r etmek kolayken, problem�n kaynağı kanal�zasyon �se
bu hem daha büyük hem de daha meşakkatl� b�r problemd�r. Bölgedek� tüm logar boruları kanal�zasyon
borusunda b�rleş�r. Bu kanal�zasyon boruları, logar boruların göre çap olarak çok daha gen�şt�r. Ama tuvalete
atılması sonucu bu borulara b�r�ken c�s�mler, kanal�zasyon borusu �ç�nde c�dd� büyüklükte sert b�r atık c�sm�
oluşturab�l�r. Bu durum çok daha büyük tıkanma ve taşmalara sebeb�yet vereb�l�r. Ev�n�zden yapacağınız h�çb�r
�şlemle bu taşmanın önüne geçemez.

Ev�n�zdek� klozet�n tıkanması durumunda, tes�sat yardımı almanız gerekeb�l�r. Böyle durumlarda mevcut sorunun
daha da büyümes�n�n önüne geçmek �ç�n, su vanalarını kapatıp klozet tıkanıklığı açma ustaları gelene kadar
beklemen�z gerek�r. Gelen ek�pler gerçekleşt�rd�kler� tesp�t sonucunda tıkanıklığın s�zden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını bel�rley�p buna göre müdahale yaparlar. Sorun s�zden kaynaklanmıyor �se, b�nanın genel
boruları kontrol ed�l�r. Ve sorun her neredeyse çalışmalar sonucu tesp�t ed�l�r.

Tıkanıklık Açmak İç�n Kırma İşlem� Yapılır mı?

Daha önceler� Klozet tıkanıklığı açma aşamasında kırma �şlem� �le müdahale ed�l�yordu. Ve bu ev sah�pler�n�n çok
c�dd� b�r masrafa g�rmeler�ne, b�r de evler�n�n hasar görmes�ne sebep oluyordu. Ama artık gel�şen teknoloj�
sayes�nde kırma �şlem� yapılmaksızın tıkanıklığı g�dermek mümkün.

Evler�m�zde yaşadığımız sürece b�rçok sorunlarla karşılaşab�l�r�z. Sorunun büyüklüğüne ve nedensell�ğ�ne göre
farklı çareler başvurab�l�r�z. Ama bu sorunları en kötüsü klozet taşkınıdır. Çünkü bu sorun her yere bakter�, v�rüs
ve kötü kokuların yayılmasına sebep olur.

Aynı zamanda bu bakter�ler, �nsanların sağlığını olumsuz etk�led�ğ� �ç�n, vak�t kaybetmeden müdahale etmek
gerek�r. Aks� halde hem �nsan sağlığı açısından hem de b�na borularının sağlam kalması açısından, b�rçok zarara
uğrayab�l�rs�n�z.

Tıkanan klozet �ç�ne k�myasal madde �çeren su dökmek boru d�renc�n� azaltacağı g�b�, sağlığınızı da kötü olarak
etk�ler. Bu sebeple bu k�myasalları kullanmaktan kaçınmak daha faydalıdır.

Tes�sat Onarımı: Eğer defalarca klozet tıkanıklığı açma problem� �le karşılaştıysanız ve defalarca açmanıza
rağmen tekrar tekrar tıkanmaya devam ed�yorsa, bunun neden� b�nanın yapım aşamasında tes�sat döşemes�nde
kullanılan p�maşların eğ�ms�z olarak yerleşt�r�lmes�d�r. Bu durumda hang� çareye başvurursanız başvurun, sorun
tekrar baş gösterecekt�r. Çünkü yapım hatasını tam�r etmek �ç�n sorunlu bölgey� kırıp, eğ�ms�z noktayı tesp�t
ett�kten sonra, p�maşları düzgün b�r şek�lde tekrar takmak gerek�r. B�raz meşakkatl� b�r �ş olduğu �ç�n genell�kle
ertelen�r. Ama bu �ş� ertelemek sadece sorunun büyümes�ne sebeb�yet ver�r. Bunun �ç�n bu problem �le
karşılaştığınız anda, hemen harekete geç�n.

Bakım �ç�n gelen ustalarımız, eğer g�der borusunun eğ�ms�z yapıldığı tesp�t eder ve g�derdek� problem�n bundan
kaynaklandığını kanaat get�r�rlerse, ev sah�b�n�n de onayını aldıktan sonra, bunun da tam�rat ve tad�latını yapar.
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Klozet tıkanıklığı açma problem�yle karşı karşıya kaldıysanız öncel�kle �ht�yaç duyacağınız şey �ş�n� �y� b�len b�r
ustadır. Çünkü bu tarz problemler �ç�n yapılan yanlış müdahaleler, çok daha büyük sorunlara neden olab�l�r. Bu



sebeple seçeceğ�n�z tes�sat ustasının �ş�nde son derece mah�r olup olmadığına d�kkat etmek gerek�r. İş�n� �y�
yapan usta bulmanın zorlaştığı şu günlerde, eğer p�şman olmak �stem�yorsanız, b�z�mle �rt�bat kurmanızı öner�r�z.

Çünkü Klozet tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�n kurduğumuz ek�p, �ş�nde son derece uzmanlaşmış ve yıllarca
kazandığı tecrübe sayes�nde, bulunduğu konuma ulaşmıştır. Ayrıca f�rmamız bu konu hakkında b�rçok
araştırmalar yapmış, klozet tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�n gel�şt�r�len her yen�l�ğ� bünyes�ne katmıştır. Böylece son
teknoloj� c�haz ve ek�pmanlarıyla yaptığı çalışmalar sayes�nde, bu sorunla karşılaşan her b�rey�n �ş�n� kısa sürede,
hasarsız ve az b�r mal�yetle çözmüştür.

Klozet tıkanıklığı açma �şlemler� hem ev sah�b� hem tes�sat ustaları açısından meşakkatl� ve mal�yetl� b�r �şt�r.

Buna rağmen klozet tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�n talep ett�ğ�m�z ücret beklenen�n aks�ne çok düşük b�r
meblağdır. F�rmamızın uygun f�yat pol�t�kası sayes�nde, klozet, lavobo, g�der, tuvalet ve benzer� tıkanıklık açma
f�yatlarını, müşter� memnun�yet� açısından m�n�mumda tutmaktadır.

Klozet tıkanması problem� �le karşılaştıktan sonra, bu sorunun hemen kalkmasını �ster�z. Ama bazen aradığımız
klozet tıkanıklığı açma ek�pler�n�n gelmes� zaman alab�l�r, bu da çok can sıkıcı b�r durumdur.

Klozet tıkanıklığı açma ek�b�m�z �le �let�ş�me geçt�kten sonra, kısa b�r süre �çer�s�nde ev�n�ze gel�r ve gerekl�
�şlemler �ç�n harekete geçerler. Bu sorundan kurtulmak �ç�n günlerce beklemen�ze gerek kalmaz. F�rmamız �le
�let�ş�me geçt�kten sonra, 25 - 30 dak�ka arasında ev�n�ze ulaşan ek�pler�m�z, sorunun tesp�t ve tam�r aşamalarını
da son derece süratl� b�t�r�rler.

S�zlerde f�rmamızın h�zmetler�nden yararlanmak �ç�n, haftanın her günü ve ya ac�l durumlarda b�le b�ze
ulaşab�l�rs�n�z. B�ze d�led�ğ�n�z tüm kanaldan ulaşab�l�rs�n�z. B�ze ulaşmanız �ç�n b�rçok alternat�f mevcuttur.

B�z� �nternet üzer�nden ücrets�z arayın; sağ kısımda bulunan telefon s�mges�ne tıklayıp aramayı başlatın.
Sayfanın sol kısımda yer alan "Hızlı destekten" b�ze adınızı ve telefon numaranızı bırakın, en kısa süre
�çer�s�nde s�ze dönüş sağlayalım.
Sayfanın üst kısmında yer alan tekl�f formunu doldurarak, en kısa sürede f�yat tekl�f� alab�l�rs�n�z.
İrt�bat numaralarımızı arayarak b�ze ulaşab�l�rs�n�z.
B�ze ulaşın sayfasından mesajlarınızı �leteb�l�rs�n�z.
Whatsapp üzer�nden d�rek yazmaya başlayıp, �let�ş�m kurab�l�rs�n�z.

S�z değerl� müşter�ler�m�z�n memnun�yet� açısından ve ac�l durumlarda b�ze en kolay şek�lde ulaşmanızı
sağlamak amacıyla, gerek çalışmalarımız gerekse de �let�ş�m teknoloj�ler� �le s�zlere daha �y� h�zmet sunmaya
gayret ed�yoruz.
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