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Evsel atıkların s�stemden tam anlamı �le n�tel�kl� b�r şek�lde uzaklaştırılması, gerek evde kötü kokuların
oluşmaması, gerekse de h�jyen şartlarının yer�ne get�r�lmes� aşamasında, tıkanıklık açma h�zmet� öneml�d�r.
Aynı zamanda bu tür h�zmetler�n tem�n� aşamasında, devreye g�ren yen�l�kç� s�stemler�n sayes�nde, kırıp
dökmeden s�stemde var olan tıkanıklıkların ortaya çıkarılması mümkün olur. Günümüzde özell�kle evlerde aynı
zamanda �ş yerler�nde bu tür h�zmetlere �ht�yaç duyulur.

Bu aşamada f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z. Günümüzde gerek teknoloj�k �mkânlarımız
gerekse de deney�m anlamında sunduğumuz bu tür h�zmetler, en başarılı çözümler�n ortaya çıkmasını sağlar.

G�der Açma H�zmetler�;

Tuvalet ya da banyo g�b� atık suların aktarıldığı s�stemlerde, su b�r�kmeler� genell�kle g�der den�len yapılarda
ortaya çıkar. Aynı zamanda s�stemde meydana gelen g�der sorunlarının ortadan kaldırılması aşamasında, destek
almak �ç�n bu tür problemler�n sağlanması �ç�n n�tel�kl� çözümler� devreye sokab�l�rs�n�z. G�der açma problemler�
�le �lg�l� f�rmalardan yardım alab�l�rs�n�z.

Özdoğan Grup olarak s�zlere en donanımlı h�zmetler� sunarak, başarılı b�r şek�lde kanal�zasyon s�stemler�n�n
yen�den akması aşamasında h�zmet ver�r�z. Aynı zamanda evsel atıkların yanı sıra �şletme, okul, fabr�ka ve çeş�tl�
kamusal faal�yetler �çeren kurumların, altyapı sorunlarının ortadan kaldırılması da, y�ne f�rmamız tarafından
sağlanır.

Kanal Tıkanıklığı Açma H�zmetler�

Bazı akar s�stemler�nde kanal tıkanmaları geleb�l�r. Gerek atıkların n�tel�ğ� neden� �le gerekse de yağmur sularının
s�stem� tıkaması neden�yle, kanallarda meydana gelen tıkanmalar �le s�stem�n �şlevsel durumda olması mümkün
olmayab�l�r. Bu tür sorunların ortadan kaldırılması aşamasında, v�danjör g�b� s�stemler�n devreye g�rmes�yle
b�rl�kte, kanal s�stemler�nde oluşan arızaların ortadan kaldırılması mümkün olur.

Kanal tıkanıklığı açma aşamasında sunulan kanal yıkama, kanal görüntüleme ve benzer� h�zmetler, aynı
zamanda f�rmaların beklent�ler�n�n karşılanması �ç�nde öneml�d�r.

Kanal�zasyon Açma H�zmetler�;

Özell�kle yer altı s�stemler� olarak geçen kanal�zasyon s�stemler�n�n hayat� b�r önem� vardır. Atık suların �nsanlara
ve çevreye zarar vermeden atılması öneml�d�r.

Günümüzde kanal�zasyon s�stemler�n�n tıkanması, özell�kle büyük şeh�rlerde büyük sorunların ortaya çıkmasına
neden olur. Bu nedenle bu s�stemler�n bakım ve tem�zl�ğ�n�n düzenl� olarak sağlanması önem taşır. Bu aşamada
f�rmamız kanal�zasyon açma çalışmaları �le s�zlere sonuç odaklı çözümler üret�r.

Lavabo Tıkanıklığı Açma H�zmetler�;

Evlerde sıklıkla karşımıza çıkan sorunlardan b�r�de lavabo tıkanıklığıdır. Lavabo tıkanıklığı açmak konforunun
sağlanması açısından öneml�d�r.
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Günümüzde evlerde görülen en bas�t sorunlar arasında yer almasına rağmen, bu tür sorunların ortadan
kaldırılması ac�l�yet gerekt�r�r. Çünkü bu tür s�stemler�n çalışmaması evde b�r sürü �ş�n aksaması anlamına gel�r.
Lavabo tıkanıklığı açma h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� aşamasında da y�ne f�rmaların desteğ�n� almak
gerekeb�l�r.

Logar Açma H�zmetler�;

Kanal�zasyon s�stemler�nde baca vaz�fes� gören logarların, düzenl� olarak tem�zlenmes� gerek�r. Aynı zamanda bu
tür s�stemler�n çalışmaması demek, tüm kanal�zasyon s�stem�n�n atıl kalması anlamına gel�r. Bu nedenle de
düzenl� olarak b�r akış sağlanamadığından dolayı kanal�zasyon sularının yeryüzüne çıkması görülür.

Bu nedenle öneml� b�r husus olan logar tem�zl�ğ�, aynı zamanda atık su s�stemler�n�n �sten�len özell�klerde
çalışması açısından gerekl�d�r. Logar açma ve altyapı bakımların yapılması aşamasında destek almak �ç�n, b�z�
terc�h edeb�l�rs�n�z.

Mutfak Tıkanıklığı Açma H�zmet�;

Akar s�stemler�n etk�s�z olma nedenler�nden b�r�s� de, özell�kle eklem yer� olarak �fade ed�len kısımlarda çeş�tl�
tıkanmaların meydana gelmes�d�r. Bu tür nedenlerden dolayı akar s�stemler�n�n tam ve n�tel�kl� olarak kullanılması
aşamasında, mutfak tıkanıklığı açma h�zmetler�ne �ht�yaç duyular. Bazı tıkanma sorunlarını kend� kend�n�ze
yer�ne get�rmek mümkün olmakla b�rl�kte, bazı sorunların ortadan kaldırılması aşamasında f�rmalardan destek
alab�l�rs�n�z.

Tuvalet Tıkanıklığı Açma H�zmet�

Evlerde ya da �ş yerler�nde arıza göstermes� durumunda büyük sıkıntı olan tuvaletler�n, g�der kısımlarında
zamanla tıkanmalar meydana geleb�l�r. Bu tür tıkanmalar çeş�tl� nedenlerden olab�l�r. Kullanıcı hatası başta olmak
üzere, proje aşamasında gereken n�tel�kte malzemeler�n kullanılmamış olması g�b� sorunlar da, y�ne tıkanıklık
sorunlarının ortadan kaldırılması aşamasında öneml�d�r.

Bunun yanında bu tür sorunların b�r kısmı �nsanlar tarafından çözüleb�l�r. Yan� ev sah�b� kend� çabası �le b�rl�kte
tuvalet tıkanıklığı açma konusunda b�r şeyler yapab�l�r. Bazı durumlarda f�rmaların h�zmet vermes� gerekeb�l�r.
Eğer sorun büyük �se b�reysel çabalar b�r anlam �fade etmez. Bu g�b� durumlarda f�rmamız h�zmetler�nden
güvenle yararlanab�l�rs�n�z.

P�maş Açma H�zmetler�;

Evlerde kullanılan p�maş s�stemler�n�n açılması aşamasında bazı ev çözümler� devreye g�reb�l�r. Örneğ�n;
karbonat, s�rke veya pompa kullanarak bu tür s�stemler�n g�der �şlemler�n�n yen�den sağlanması mümkün olab�l�r.
Geç�c� çözümler yer�ne, sorunların tamamıyla ortadan kaldırılması �ç�n profesyonel destek gerekeb�l�r.

Eğer p�maş açma aşamasında tıkanmaya neden olan şey büyük boyutlarda ve er�ş�lemez durumda �se,
yapılab�lecek en mantıklı şey, teknoloj�k c�hazlar kullanılarak tem�zlenmes�d�r.

Klozet Tıkanıklık Açma H�zmet�;

Genell�kle banyolarda bulunan bu s�stemler�n sıklıkla arıza göstermes� ev sak�nler�n�n canını sıkar. Özell�kle proje
aşamasında gereken ürünler�n kullanılmaması veya yanlış döşenm�ş tes�sattan kaynaklı olması, klozetler�n
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çalışmaması g�b� durumları ortaya çıkarır.

Klozet tıkanıklığı sonrası b�na ya da �ş merkez�n� saran kötü koku olması durumunda, klozet tıkanıklık açma
�şlemler�n� profesyonellere bırakmalısınız.
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