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P�s atık suların toplandığı s�stemlere kanal�zasyon ve logar çukurları den�r. Mutfak, lavabo ve banyo g�derler�n�n
d�rekt olarak bağlandığı fossept�k çukurlar ve logar çukurları bütün yaşam alanlarında bulunması gereken
alanlardır. Esk� yöntemlerde k�ş�ler evler�n�n yakınlarına b�r çukur açarak p�s atık g�derler�n�n orada toplanmasını
sağlar. Fakat günümüzde teknoloj�n�n �lerlemes� �le b�rl�kte alanında uzman f�rmalar bu h�zmet� ver�r.

Yen�mahalle logar açma f�rmamız bu konuda alanında uzman olduğu �ç�n gönül rahatlığı �le f�rmamızdan yardım
alab�l�rs�n�z. Tıkanıklık ve logar açma �şlemler�nde f�rmamız bu h�zmet� alanında üstün teknoloj�k c�hazlarla
vermekle b�rl�kte uzun yıllardır bu h�zmet� yaptığı �ç�n alanında uzman k�ş�ler �le b�rl�kte bu h�zmet� ver�r.

Yen�mahalle Logar Açma Tıkanıklıkları Neden Olur?

P�s atık suların toplandığı merkez� s�stemler vardır. Yaşam alanlarında bulunması �le b�rl�kte bu s�stemler�n
düzgün b�r şek�lde çalışması �nsan sağlığı açısından öneml� olduğu �ç�n bu alanların tem�z ve düzenl� b�r şek�lde
kullanılması gerek�r. Katı c�s�mler suda çözünmeyerek tıkanıklığa neden olur. Çünkü bu alanlarda oluşan
tıkanıklık yaşam alanlarında p�s su g�derler�n�n g�tmemes�ne ve ger� tepme özell�ğ�, altyapısına sah�p olmayan
s�stemlerde yaşam alanlarında p�s su taşımalarına sebeb�yet ver�r.

G�derlere atılan katı maddeler, g�derler� tıkayarak p�s su taşımalarını oluşturmasının yanında, �nsan sağlığını da
tehd�t edeb�lecek bakter� ve v�rüsler� yayar. Logar tıkanıklığı konusunda alanında uzman f�rmalardan yardım
almanız �ş�n�z�n daha hızlı b�r şek�lde halled�lmes�n� ve daha sağlıklı b�r şek�lde onarılmasını sağlar. Yen�mahalle
logar açma f�rmamız, hızlı b�r şek�lde h�zmet verd�ğ� �ç�n f�rmamızdan h�zmet almanız �şler�n�z�n kısa sürede
b�tmes� �ç�n doğru b�r terc�h olacaktır. 

Logarlar'da Tıkanıklığına Neden Olan C�s�mler

Mutfak, lavabo ve banyo tıkanıklıkları günümüzde her �nsanın başına gelm�ş h�ç de hoş olmayan sıkıntılardır.
Bazı durumlarda logar ve kanal�zasyon çukurları tıkanır. G�derlere atılan bu ürünler su �çer�s�nde çözülmed�ğ� �ç�n
zamanla katılaşarak boru �çer�s�ndek� kalıplaşmaya neden olarak p�s su g�derler�n�n tıkanmasına neden olur.

G�derlere atılmaması gereken ürünler; ıslak mend�l, tuvalet kâğıdı, pedler, çocuk bezler�, kozmet�k ürünler�, katı
c�s�mler, plast�k ürünler, �nşaat atıkları kes�nl�kle atılmamalıdır. Bu ürünler suda çözünmez. B�l�nçl� ya da b�l�nçs�z
olarak atılan bu ürünler�n zamanla tıkanıklığa sebeb�yet vermes� h�ç de hoş olmayan görüntülere yol açar. Bu g�b�
tıkanıklık sorunlarında Yen�mahalle logar açma f�rmamızdan h�zmet alarak bu sorunların en kısa sürede
halled�lmes� �ç�n f�rmamıza müracaat edeb�l�rs�n�z.

Yen�mahalle Logar Açma İşlem�nde Mutfak Tıkanıklığı

İnsanların mutfak alanlarına �ht�yaç vardır. İnsan sağlığı �ç�n mutfak alanlarının her zaman tem�z olması gerek�r.
Çünkü yed�ğ�m�z bes�nler kana karışarak vücudun denges�n� ve metabol�zmasını sağladığı �ç�n bu y�yecekler�n
tem�z b�r şek�lde yıkanması ve muhafaza ed�lmes� gerek�r.

Her mutfak alanında y�yecekler�n tem�z b�r şek�lde yıkanması �ç�n mutfak lavaboları bulunur. Mutfak lavabolarının
tem�z b�r şek�lde muhafaza ed�lmes� �nsan sağlığı �ç�n öneml�d�r. Fakat bazı durumlarda mutfak lavaboları
tıkanıklığa sebeb�yet ver�r. Bu sorunlar da Yen�mahalle logar açma f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z.

Mutfak lavabolarında meydana gelen tıkanıklıklar; yemek artıklarının d�rekt olarak lavabonun �ç�ne dökülmes�
veya artıklarının b�r ş�şede toplanması yer�ne d�rekt olarak lavaboya dökülmes� �le b�rl�kte zamanla kalıplaşan yağ



artıkları p�s su g�derler�n�n tıkayarak su taşımalarına ve p�s suların g�tmemes�ne neden olur.

Bu g�b� tıkanıklık sorunlarında h�zmet veren Yen�mahalle logar açma f�rmamız, mutfak lavabolarında herhang� b�r
kırılma ve dökülme meydana get�rmeden üstün teknoloj�k ve c�hazlarla ve kameralı s�stemler sayes�nde bu
tıkanıklık sorunları ortadan kalkar.

Yen�mahalle Logar Açma F�yatları

Logar açma h�zmetler� alanında uzman f�rmalar tarafından yapılarak teknoloj�k c�hazların kullanılması gerek�r.
Bu h�zmet� alırken kameralı ve robotlu c�hazlarla h�zmet ver�lmes�ne d�kkat etmen�z gerek�r Yen�mahalle logar
açma adı altında h�zmet veren f�rmamız, teknoloj�n�n verm�ş olduğu �mkanlar sayes�nde kameralı s�stemler �le
b�rl�kte en uygun f�yat pol�t�kası �le tıkanıklık sorunlarını halleder.

Her alanda ve her koşulda h�zmet veren f�rmamız bütün alanlarda kameralı s�stemler sayes�nde tıkanıklık
sorununa neden olan c�s�mler� tesp�t ederek, en uygun f�yat �le h�zmet sunar. Her alanda ve her saatte h�zmet
veren f�rmamız sayes�nde, gönül rahatlığı �le logar tıkanıklık sorunlarını g�dereb�l�rs�n�z.
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