
15.04.2023 22:31:00P�maş Açma
P�maş açma p�s su atıklarının doğrudan en kal�tel� c�hazlar üzer�nden g�der�lmes�d�r. Bu �şlem mutlaka uzmanlık
ve yüksek özver� gerekt�r�r. Dolaysıyla bugün özell�kle �nternet dünyasında yer alan amatör türünden f�rmalar
tarafından %100 garant�l� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

Kanal açma �şlem�nde personeller�n uzman ve tam donanımlı olması ve ayrıca f�rmanın kurumsal b�r k�ml�ğe
sah�p olması, müşter� memnun�yet� açısından hayat� b�r önem arz ed�yor. İşletmem�z tüm bu olanaklara sah�pt�r.

Yılların b�lg� b�r�k�mler�ne sah�p olan f�rmamız kuruluş tar�h�nden buyana en zorlu kanal tıkanıklığını dah� prat�k b�r
şek�lde g�der�yor. Yüksek kal�te standartlarına sah�p olan c�hazlarımız üzer�nden p�maş tıkanıklıklarını dak�kalar
�çer�s�nde ortadan kaldırıyoruz. F�rmamız bu sebeple gen�ş müşter� potans�yel�ne sah�pt�r.

P�maş Tıkanıklığı G�derme Ned�r?

Merak ed�len p�maş açma �şlem� kanal�zasyon kanallarında çeş�tl� nedenlerden ötürü meydana gelen
b�r�k�nt�ler�n kalıcı olarak g�der�lmes�d�r. Bugün bu �şlem her ne kadar pek çok f�rmalar tarafından yapılsa da
profesyonel b�r şek�lde h�zmetler sunmadığından m�n�mum düzeyde terc�h ed�l�yorlar. İşletmem�z �se �nternet
dünyası üzer�nden 7/24 kes�nt�s�z b�r şek�lde kanal tıkanıklığı açma h�zmetler� sunuyor.

B�zler� d�ğer f�rmalardan ayıran b�rçok özell�kler söz konusudur. Güler yüzlü ve saygın kadrolarımızla b�rl�kte pek
çok kamu kurumları tarafından da terc�h ed�l�yoruz. H�zmet bölgem�zde yer alan sağlık ve eğ�t�m merkezler� ve
d�ğer kamusal alanlardak� tüm p�maş sorunları �ç�n f�rmamızla �rt�bat kuruluyor. Dolayısıyla �şletmem�z bu alanda
ayrıca sektörde de örnek teşk�l ed�yor.

F�rmamızın Özell�kler�
F�rmamızın Avantajları

P�maş açma �şlem�nde f�rmamız yoğun b�r şek�lde terc�h ed�l�yor. İşletmem�z�n b�rçok eşs�z özell�kler� bulunuyor.
Kurumsal b�r k�ml�ğe sah�p olduğumuzdan bugün en gözde f�rmalar arasında yer alıyoruz. Kanal tıkanıklığı açma
oldukça zorlu b�r �şlem olduğu b�l�nc�ndey�z. Bu sebeple en yüksek teknoloj�l� c�haz modeller�m�zle h�zmet�n�zde
yer alıyoruz.

F�rmamız kurumsal web s�tes�ne de sah�pt�r. Bu kapsamda müşter�ler�m�z ev konforunda s�tem�z� z�yaret ederek
kanal tıkanıklığı açma h�zmet�m�zden hızlı ve kolay b�r şek�lde faydalanıyor. B�zler sıradan veya henüz yen�
h�zmete sunulan b�r kanal tıkanıklığı açma f�rması değ�l�z. D�ğer f�rmaların aks�ne hafta sonlarında ve ac�l
durumlarda da h�zmetler sunuyoruz.

İnternet dünyası üzer�nden en avantajlı b�r p�maş açma f�rması aradığınızda uzman kadromuzla �let�ş�m
kurab�l�rs�n�z. İşletmem�z bu alanda eşs�z avantajlar sağlıyor. Kanal tıkanıklığı açmada bugün b�rçok f�rmalar
tarafından yüksek f�yat tekl�fler� sunuluyor. Bu durum sonucunda tüket�c�ler ekonom�k yönden zarar edeb�l�yor.
Ayrıca bazı f�rmalar tarafından se ek h�zmet bedel� de uygulanab�l�yor. Fakat f�rmamızda bu g�b� olumsuz
durumlar görülmez.

Kuruluş tar�h�m�zden �t�baren sab�t ve en uygun f�yat tekl�f� sunuyoruz. Ayrıca h�zmetler�m�zde ek ücretler
uygulamamız da söz konusu değ�ld�r. Kal�tel� h�zmet anlayışını ve müşter� memnun�yet�n� �se ön planda
bulunduruyoruz. Kurumsal web s�tem�z üzer�nden �se gen�ş ve güncel düzeyde referans kataloglarımız
mevcuttur. Bu bakımdan günden güne daha da gen�ş k�tlelere er�ş�m sağlıyoruz.



F�rmamızı Neden Terc�h Etmel�s�n�z?

Sektöre baktığınıza değ�ş�k p�maş açma f�rmaları yer aldığını görürsünüz. Fakat söz konusu f�rmalardan
sorunsuz ve hızlı b�r şek�lde h�zmet almanız mümkün değ�ld�r. Çünkü bu �şlemde mutlaka gen�ş düzeyde referans
katalogları sunulması gerek�yor. İşletmem�z �se bu alanda en gözde f�rmalara da h�zmet sunduğundan sosyal
medya kanalları üzer�nden de tak�p ed�l�yor. Logar açma konusunda gün boyu yoğun b�r şek�lde mesa� yapıyoruz.
Seçt�ğ�n�z �şletmen�n mutlaka %100 kurumsal olması gerek�yor. Bu özell�ğe sah�p olmayan f�rmalardan h�zmet
aldığınızda hem ekonom�k ve hem de kal�te yönünden dezavantajlı olab�l�rs�n�z.

7/24 P�maş Tıkanıklığı Açma;

P�maş tıkanıklığı g�derme de müşter�ler�m�z�n zaman kaybı yaşamamasına d�kkat ed�yoruz. Bu sebeple günün
her saat� ve haftanın tüm günler�nde, akt�f b�r şek�lde h�zmet sunuyoruz.

P�maş tıkanıklığı hem çevre ve hem de b�rey sağlığı açısından, c�dd� anlamda r�sk faktörler� �çer�yor. Bu problem
özell�kle erken sürede g�der�lmed�ğ� takd�rde, �nsan üzer�nde t�fo, verem ve daha b�rçok bulaşıcı özell�ğe sah�p
olan, hastalıkların meydana gelmes�ne neden olab�l�yor. P�maş tıkanıklığı sorunlarında, ac�l durumlarda da
b�zlere ulaşab�l�rs�n�z. Çünkü �şletmem�z ac�l h�zmet sunarak, sektörde d�ğer f�rmalar açısından örnek teşk�l
ed�yor.

100% Garant�l� P�maş Açma H�zmet�;

P�maş açma h�zmet�nde %100 garant� etken� öneml�d�r. Bu etken olmadan p�maş açma h�zmet�nden r�sks�z ve
kal�tel� b�r şek�lde faydalanmanız oldukça zordur. Çünkü garant� etken� sadece bu alanda değ�l, tüm sektörler
arasında geçerl�l�ğ� bulunan b�r faktördür. F�rmamız �se kuruluş dönem�nden buyana %100 garant� dâh�l�nde bu
h�zmet� sunuyor. Bu sebeple �şletmem�z günden güne çok daha gen�ş k�tlelere er�ş�m sağlıyor. Müşter�
kapas�tem�z d�ğer p�maş açma h�zmet� veren f�rmaların aks�ne, daha zeng�nd�r. B�z�m �ç�n öneml� olan sorunu
temelden çözmek ve çözüm sonrası tekn�k destekten ger� kalmamaktır. B�l�nmel�d�r k� Özdoğan Grup her
müşter�s�n�n çözüm ortağıdır. Bu yüzden 100% garant�l� h�zmet sağladığımızı �fade ed�yoruz.

P�maş Tıkanıklığı G�derme H�zmet�m�z�n Farklılıkları;

Farklı b�r p�maş açma h�zmet� almak �ç�n, sıradan p�maş tıkanıklığı g�derme f�rmalarından uzak durmanız öner�l�r.
Çünkü bu çalışmaları yaparken, s�zler�n madd� ve manev� zarar görmemes�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Bu doğrultuda
�şletmem�z bu �şlem önces�nde, gerekl� tüm güvenl�k önlemler�n� önceden alıyor. Gerek müşter�ler�m�z�n ve
gerekse de personeller�m�z�n can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması açısından, yüksek teknoloj�l� güvenl�k
s�stemler�nden faydalanıyoruz.

P�maş Tıkanıklığı Açma İşlemler�m�z� Nasıl Gerçekleşt�r�yoruz?

2021 yılında p�maş açma �şlemler�, f�rmalar arasında farklı tarz �le gerçekleş�yordu. Dolaysıyla k�m� f�rmalarda bu
�şlem uzun süreçl�, yan� kademel� b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�yorken, �şletmem�z tarafından daha sade ve kademes�z
b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�yor. Kanal�zasyon borusu açma �şlem� sanılanın aks�ne karmaşık yöntemlerle
g�der�lm�yor. Fakat bugün b�rçok f�rmalar tarafından halen karmaşık ve sağlıklı olmayan çeş�tl� seçenekler
sunulab�l�yor.

Bu durum hem müşter� memnun�yets�zl�ğ�ne hem de f�rmaların sektörde hızlı b�r şek�lde prest�j kaybetmes�ne
sebep oluyor. İşlemler�m�zde �lk olarak doğrudan �lg�l� alana, uzman kadrolarımızı görüntüleme s�stem�m�zle
b�rl�kte yönlend�r�yoruz. Ustamız söz konusu alanda gerekl� �ncelemeler� gerçekleşt�r�yor. Bu �şlem sonrasında
kanal�zasyon �çer�s�ne g�r�ş sağlanarak, boru tıkanıklığı kameralı görüntüleme s�stemler�m�z üzer�nden tesp�t



ed�l�yor. Tüm bu uygulamaları �se, dak�kalar �çer�s�nde gerçekleşt�r�yor ve gereken durumlarda, müşter�ler�m�ze
detaylı b�r şek�lde b�lg�ler aktarıyoruz.

P�maş Tıkanıklığı Açma Yıllık Değ�şen F�yatları;

Kanal�zasyon boru tıkanıklığı g�derme f�yatları her yıl farklılık göster�yor. Bu sebeple p�maş açma h�zmet� almak
�sted�ğ�n�zde f�rmamızdan güncel ve uygun f�yat tekl�f� alab�l�rs�n�z. Kanal�zasyon tıkanıklığı g�derme f�rmaları artık
onl�ne olarak h�zmetler sunuyor. Dolaysıyla �şletmeler bu alanda en güncel f�yatları �se kend� s�teler� üzer�nden
yayınlıyor.

İşletmem�z� d�ğer f�rmalardan ayıran en temel özell�klerden b�r� �se, daha caz�p f�yat l�stes� sunmamızdır. P�maş
açma f�yatlarında da f�rmamız, müşter�ler�m�z�n mağdur�yet yaşamamasına d�kkat ed�yor. Fakat bu özell�k d�ğer
f�rmalar açısından geçerl� olmadığını bel�rteb�l�r�z.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede R�sk Faktörler�;

Müşter�ler�m�z tarafından p�maş açma hakkında pek çok ayrıntılar merak ed�l�yor. Bunlardan b�r� de kanal�zasyon
tıkanıklığı g�dermede r�sk etkenler�n�n söz konusu olup olmadığıdır. Her h�zmet model�nde olduğu g�b�
kanal�zasyon tıkanıklığı g�dermede de r�sk faktörler� doğal olarak söz konusudur. İşletmem�zde r�sk faktörler�
m�n�mum düzeyded�r. Çünkü en �y� malzemeler� kullanıyor ve bu alanda f�z�ksel, ruhsal ve �nsan �l�şk�ler� alanında
gerekl� tüm eğ�t�mler� almış kadrolar bulunduruyoruz. Dolaysıyla tüm tıkanıklık g�derme �şlemler�nde, b�zlerden
tereddüt etmeden h�zmet alab�l�rs�n�z.

P�maş Tıkanıklığı G�derme B�reysel Yapılab�l�r m�?

P�maş borusu tıkanıklığı genell�kle c�dd� boyutlarda olab�l�yor. Bu durumda p�maş açma �şlem� b�reysel olarak
gerçekleşt�r�lmes� hem b�reyler�n zaman kaybı yaşamasına, hem de p�s su atıklarının yoğun bakter� ve benzer�
türden sağlığı tehd�t ed�c� unsurlar barındırması neden olur.

Fakat kanal�zasyon tıkanıklığı g�derme �nsan gücüne dayalı b�r �şlem olmadığını bel�rteb�l�r�z. Bu �şlemlerden en
�y� net�celer�n elde ed�lmes� ve �nsan sağlığının tehl�keye atılmaması açısından f�rmamız terc�h ed�lmel�d�r.

Büyükşeh�rler de P�maş Tıkanıklığı G�derme

P�maş tıkanıklığı en çok büyükşeh�r merkezler�nde görülüyor. Bunun temel sebeb� �se bu alanlarda �nsan
nüfusunun daha yoğun olmasıdır. Bunun har�c�nde p�maş açma h�zmetler�m�z de en fazla bu alanlar üzer�nden
talep ed�l�yor. Büyükşeh�rlerde p�maş tıkanıklığı açma h�zmetler� geçm�şten bugüne kadar büyükşeh�r beled�yeler�
tarafından gerçekleşt�r�l�yor. Fakat bu �şlemde amatör uygulamalar halen terc�h ed�l�yor.

Bu durumun temel sebeb� �se, kurumların bu alanda yüksek harcama yapmak �stememes�d�r. Dolaysıyla p�maş
açma h�zmetler�nde bugün dah�, daha çok �nsan gücünden faydalanılıyor. Bu da kurum personeller�n�n yoğun
çaba sarf etmes� anlamına gel�yor. İşletmem�z �se büyükşeh�r en kal�tel� teknoloj�k c�hazlar, robot s�stemler ve
kameralı c�hazlar üzer�nden bu �şlemler� gerçekleşt�r�yor.

P�maş Tıkanıklığı G�derme Yöntemler�

P�maş tıkanıklığı g�dermede çeş�tl� f�rmalar tarafından farklı türden yöntemler terc�h ed�l�yor. B�l�nd�ğ� üzere p�maş
açma �şlem�nde özell�kle görüntülü s�stemler�n terc�h ed�lmes� daha makul ve başarılı net�celer�n elde ed�lmes�
sağlanıyor. Bu etk�l� yöntem daha çok profesyonel f�rmalar tarafından terc�h ed�l�yor.



P�maş borusu �çer�s�nde meydana gelen tıkanıklıklar çoğu zaman gözle görülmeyen nesneler sebeb� �le meydana
gel�yor. Karanlık ortamda söz konusu nesneler�n kolay b�r şek�lde tesp�t ed�lmes�, d�ğer yöntemler �le
gerçekleşt�r�lmes� oldukça zahmetl�d�r. Fakat görüntü kal�tes� yüksek olan kameralı c�hazlar üzer�nden bu �şlem
dak�kalar �çer�s�nde gerçekleş�r. P�maş tıkanıklığı bulmada uygulanan b�r d�ğer yöntem �se, �nsan gücüdür.

Personeller doğrudan söz konusu bölümde el üzer�nden çalışmalar yapab�l�yor. Fakat bu seçenek d�ğer
uygulamalara nazaran sağlık açısından daha r�skl�d�r. Çünkü p�maş tıkanmalarında ayrıca p�s sular da söz
konusudur. P�s suların �çer�s�nde b�nlerce farklı türden m�kroorgan�zmalar yer alıyor. Bu bakter�ler genel sağlık
açısından c�dd� anlamda r�sk teşk�l ed�yor.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede Personel Eğ�t�m� Neden Öneml�d�r?

P�maş tıkanıklığı yok etmede personeller�n eğ�t�ml� olması şarttır. Çünkü p�maş açma �şlem� amatör personeller�n
yapab�leceğ� b�r �şlem değ�ld�r. Bu uygulamada yapılan küçük çaplı hatalar beraber�nde borularının kırılmasına ve
personel sağlığının tehl�keye atılmasına dah� yol açab�l�yor.

P�maş borusu tıkanıklığı açmada kal�tel� h�zmet sunulmaması ayrıca �lg�l� f�rmanın yen�den terc�h ed�lmemes�
anlamına gel�yor. Tam donanımlı personeller bu alanda maks�mum başarılı b�r şek�lde h�zmetler sunar. Dolaysıyla
�şletmem�z personeller�ne tüm eğ�t�m programlarını sunmuştur. Uzman kadrolarımız yasal kapsamda 18 yaşını
doldurmuş olup, bugüne kadar k� tüm projeler� üstün başarıyla tamamlamıştır.

Ac�l P�maş Tıkanıklığı G�derme

Ac�l p�maş açma h�zmet� �se sadece f�rmamızda yer alıyor. Bu özell�ğe sah�p olmamızdak� temel amaç �se, ac�l
durumlarda müşter�ler�m�ze çok daha hızlı b�r şek�lde er�ş�m sağlamaktır. P�maş tıkanması özell�kle konut ve
�şletme yakınında gerçekleşt�ğ�nde çevrede yer alan b�reyler�n c�dd� anlamda rahatsızlık duymasına sebep
olab�l�yor.

Çünkü bu alanda oluşan p�s sulara bağlı olarak kötü kokular hızlı b�r şek�lde yayılab�l�yor. Bu durum �lg�l� alanla
yakın mesafede yer alan konut ve �şletmeler�n de huzursuz olmasına ve �ler�k� durumlarda sağlık sorunlarına
maruz kalmasına dah� sebep olab�l�yor. Müşter�ler�m�z bu g�b� olumsuzluklara maruz kalmamak �ç�n, 0312 478 58
71 (pbx) numaralı telefondan b�ze ulaşmalarını bekler�z.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede Kullanılan Malzemeler

Kanal�zasyon borusu açma �şlemler�m�zde Avrupa kal�te menşe�l� malzemeler terc�h ed�yoruz. Tüm
malzemeler�m�z sıfır yan� h�ç kullanılmamıştır. Bu sebeple p�maş açma h�zmetler�m�zde müşter�ler�m�z tarafından
da takd�r ed�l�yoruz.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede F�rmanın Kal�tel� H�zmet Sunduğu Nasıl Anlaşılır?

P�maş tıkanıklığı açmada f�rmanızın kal�tel� h�zmetler sunduğunu b�rçok seçenekler üzer�nden kolay b�r şek�lde
anlayab�l�rs�n�z. Öncel�kle p�maş açma konusunda f�rmadan h�zmet alan kurumsal ve b�reysel müşter�ler
tarafından mutlaka f�rma kurumsal web s�tes� ve d�ğer sosyal paylaşım platformları üzer�nden poz�t�f yönde yorum
ve tavs�yeler yapılır.

Çünkü müşter�ler h�zmet aldığı f�rma hakkında mutlak olarak olumlu veya olumsuz yönde yorum yapab�lme
hakkına sah�pt�r. Bunun har�c�nde f�rma tarafından kend� web s�tes� üzer�nden de güncel ve gen�ş düzeyde
referans katalogları sunulur. Çünkü kal�tel� h�zmetler sunan b�r f�rma kend�nden em�nd�r. Geleceğe �se em�n



adımlarla yürümeye devam eder. İşletmem�z tüm bu özell�kler� taşıdığından yen� müşter�ler�ne de maks�mum
düzeyde garant�ler sunuyor.

P�maş Tıkanıklığı Açma H�zmet�m�z�n İşley�ş Sürec�;

Kanal�zasyon tıkanıklığı g�derme h�zmet�m�z�n �şley�ş sürec� farklıdır. Dolaysıyla p�maş açma h�zmetler�m�zden
müşter�ler�m�z�n memnun�yets�z b�r şek�lde ayrılması mümkün değ�ld�r. Bu h�zmet model�m�zde �lk olarak resm�
web s�tem�zden veya kurumsal telefonlarımız üzer�nden müşter�ler�m�zle �let�ş�m kuruyoruz. Hemen akab�nde �se
uygun ve ek ücrets�z f�yat tekl�f� sunuyoruz.

Müşter�ler�m�z tarafından f�yat tekl�f�m�z onaylandıktan sonra doğrudan �lg�l� bölgeye son model aracımızla b�rl�kte
uzman kadrolarımızı yönlend�r�yoruz. Gerekl� ön keş�fler gerçekleşt�rd�kten b�rkaç dak�ka sonrasında �se
kanal�zasyon tıkanıklığını hızlı b�r şek�lde yok ed�yoruz. Tüm �şlemler�m�zde c�hazlarımız akt�f b�r şek�lde rol
üstlen�yor. Kadrolarımız sadece c�hazların kullanılmasında görev üstlen�yor.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede Düşük F�yat Tekl�f�n�n Önem�

p�maş tıkanıklığı açmada f�rmanızın düşük f�yat tekl�f� sunması, s�zler�n mal� yönden avantajlı kalmanız açısından
öneml�d�r. F�yatlarının düşük olması müşter�ler�n �lg�l� f�rmadan devamlı b�r şek�lde h�zmet alması açısından
öneml�d�r. F�rmamız bu ayrıntıya d�kkat ederek h�zmet sunuyor.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede Personel Sayısının Önem�

P�maş borusu tıkanmasında genell�kle 1 veya 2 adet personel görevlend�r�yoruz. Bu durum daha çok mahalle
merkezler�nde meydana gelen p�maş açma durumlarında söz konusudur. Fakat özell�kle büyük �şletme veya
konutların yer aldığı alanlardak� p�maş tıkanmaları �ç�n, 3 veya üzer� sayıda kadrolarımızı gönder�yoruz.

İşletmem�z� değerl� kılan en temel etkenlerden b�r�, gen�ş ve sürekl� b�r şek�lde mesa� yapan kadrolara sah�p
olmamızdır. F�rmamız ac�l durumlarda, �st�krarlı b�r şek�lde ç�ft çalışma vard�yasına sah�pt�r.

P�maş Tıkanıklığı G�dermede F�rmada Bulunması Gerekenler;

Altyapı çalışması yapan f�rma seçerken öncel�k olarak n�tel�kler�n� b�lmen�z gerek�r. İşletmen�n öncel�kle kurumsal
k�ml�ğe, garant�l� h�zmete, uzman ve eğ�t�ml� kadrolara, kusursuz malzemelere, son model kanal�zasyon
tıkanıklığı açma araçlarına, gen�ş referans kataloglarına ve kurumsal b�r web s�teye sah�p olması öneml�d�r. Bu
özell�kler f�rmanızın sektördek� değer�n� bel�rlen�r.

Dolaysıyla �şletmede söz konusu özell�kler�n yer almaması, beraber�nde sadece ac�l durumlarda terc�h ed�lmes�
anlamına gel�r. Altyapı çalışmaları c�dd� b�r �şt�r, ufak b�r hata olumsuz sonuçlar doğurab�l�r. Bu �şlemde yapılan
hatalar beraber�nde boruların patlamasına ve �lg�l� alanda daha yoğun p�s su ve kokuların meydana gelmes�ne
sebep olab�l�r. Bu sebeple beklent�ler�n�ze h�tap eden p�maş açma f�rması son derece öneml�d�r.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/p�mas-acma/
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