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Bel�rl� başlı b�r şey�n g�dere kaçması, yanlış şek�lde kullanma, kâğıt atma g�b� sebeplerden dolayı pek çok kez
g�derler �ç�n tıkanıklık açma sorunu �le uğraşıyoruz. Genell�kle geleneksel takt�kler uygulansa da kes�n b�r sonuç
�ç�n zaman zaman zorluk çek�yoruz. Tuvalet tıkanıklığı, mutfak tıkanıklığı, p�maş açma ve lavabo tıkanıklığı
açmak �ç�n en �y� yöntem Yen�mahalle tıkanıklık açma g�b� b�r f�rma �le anlaşmanız sonucu hallolur.

Bel�rl� başlı b�r şey�n g�dere kaçması, yanlış şek�lde kullanma, kâğıt atma g�b� sebeplerden dolayı pek çok kez
g�derler �ç�n tıkanıklık açma sorunu �le uğraşıyoruz. Genell�kle geleneksel takt�kler uygulansa da kes�n b�r sonuç
�ç�n zaman zaman zorluk çek�yoruz. Tuvalet tıkanıklığı, mutfak tıkanıklığı, p�maş açma ve lavabo tıkanıklığı
açmak �ç�n en �y� yöntem, Ankara Yen�mahalle tıkanıklık açma g�b� b�r f�rma �le anlaşmanız sonucu hallolur.

Yen�mahalle Tıkanıklık Açma Tesp�t� Nasıl Yapılır?

Yen�mahalle'de robot�k c�hazlar ve kameralı s�stemler sayes�nde, kırma �şlem� uygulamadan tıkanıklık
açma h�zmet� ver�yoruz. Kullanılan bu c�hazlar sayes�nde g�der�n �ç kısmı olduğu g�b� gözükür. G�der borularının
�ç kısmı eğ�t�ml� ve uzman personel ek�b�m�z tarafından bütün detayı �le görülür. Sonrasında bu gözlemled�ğ�m�z
görüntüler� b�lg�sayara aktarıyoruz ve değerlend�rme yapıyoruz.

Daha sonra da robotla tıkanıklık açma yöntem�n� uyguluyoruz. Bu sayede problem�n hang� borudan
kaynaklandığı kısa b�r süre �çer�s�nde anlaşılır. Böyle b�r yöntem sayes�nde de kırmadan tıkanıklık açma �ç�n
bütün gerekl� olan alan tesp�t�n� yapmış bulunuyoruz.

Yen�mahalle Tıkanıklık Açma Sorunu Nasıl Halled�l�r?

Tıkanıklık açma �şlem�n� uygularken personel ek�b�m�z sayes�nde h�çb�r şek�lde kırma �şlem� uygulamıyoruz.
Bütün gen�şl�kte olan g�der borularını en �y� ve güvenl� b�r şek�lde açıyoruz. Ev ve �ş yer�nde bulunan tuvalet ve
mutfak g�derler� veya yağmur suyu g�der�nde oluşan tıkanıklar uzman ek�b�m�z ve deney�ml� personel�m�z
tarafından son teknoloj�k c�hazlar kullanarak Yen�mahalle tıkanıklık açma sunuyoruz. Bu uyguladığımız yöntem
sayes�nde g�derler ve tes�satta meydana gelen tıkanıklık açma problemler�n� en kısa süre �çer�s�nde ortadan
kaldırıyoruz.

Yen�mahalle Tıkanıklık Açma H�zmet�nde Robotla Tuvalet Tıkanıklığı Açma

Yaşamış olduğunuz alan yer�nde tes�sat s�stem� oldukça öneml� b�r rol oynar. Eğer k� ev ve �ş yer�n�z �ç�n tes�sat
kurulumu yanlış b�r şek�lde yapılmış olab�l�r. Bu urumda tuvalet tıkanıklığına maruz kalma �ht�mal�n�z çok
yüksekt�r. Bu tür nedenler genel olarak tes�satınızın �y� olmadığını göster�r. Yen�mahalle tıkanıklık açma �şlem�
bazen s�z� zor duruma sokab�l�r. Bu nedenle f�rma olarak en �y� yöntem� uyguluyoruz.

Tıkanıklık Açma İşlemler�nde Tuvalet Açmak Zor Mudur?

Klozet ve tuvalet alanları genell�kle ger� tepmeler� önlemek amacı �le yapılmış b�r çıkış noktasına sah�p olurlar.
Bel�rl� b�r m�ktar oranında suyun tuvalet ve klozet �ç�nde bulunması sonucu yöntemler gel�şt�r�l�r. Hem kokunun
hem de kanal�zasyon �çer�s�nde oluşan haşereler�n ger� gelmes�n� engelleyen bu mekan�zma genell�kle alaturka
tuvalette bulunur. Genel de tuvalet açma yöntem� uygulanırken mak�naya bağlı b�r şek�lde zorluk çıkarab�l�r. Bu
yüzden böyle b�r zorluk yaşamamak adına robotla Yen�mahalle tıkanıklık açma �şlem� uyguluyoruz.

Alaturka tuvalette pompa �le basınç uygulandığı zaman tıkanıklığın g�der�lmes� mümkün olab�l�yor. Fakat bu
yöntem klozetl� b�r tuvalet �ç�n mümkün olmuyor. Tıkanıklığa neden olan sebepler �se; tuvalet �ç�ne atılan ve
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er�meyen tuvalet kâğıtları sonucunda, tuvalet ve klozete atılmakta olan büyük c�s�mler�n sonucunda tıkanıklık
meydana geleb�l�r. (Kadın ped�, sünger ve d�ş macunu tüpü g�b�), bezler, tuvalet g�der�nde eğ�m olmaması
sonucu, moloz, harç vb. şeyler döküldüğü takt�rde tıkanıklık meydana geleb�l�r.

Tıkanıklık Nasıl Açılır?

Tes�sat sorunu oldukça büyük ve başımıza geleb�lecek en kötü sorunlardan b�r� olarak b�l�n�r. Dışarıdan bakıldığı
zaman oldukça kolay b�r �şm�ş g�b� gözüken tuvalet tıkanıklığı açma yöntem�n�n aslında kolay b�r �ş olmadığını
söylemek �ster�z. Yanlış uygulanan b�r yöntem �le tes�satı daha da kötüye götüreb�l�r ve çok daha fazla masrafın
çıkmasına neden olab�l�rs�n�z. Tuvalet açma yöntem�n�n uygulanması �ç�n Yen�mahalle tıkanıklık açma g�b� �ş�nde
uzman b�r f�rma �le anlaşmanız daha �y� olur.

Uzman k�ş� �le �let�ş�me geçmed�ğ�n�zde uygulamış olduğunuz tıkanıklık açma yöntem�nde başarılı olma
durumunuz pek mümkün olmayab�l�r. Robot s�stem� �le tuvalet tıkanıklığı açma, su kaçağı tesp�t� yapma ve petek
tem�zleme g�b� �şlemler�n �ş�nde profesyonel b�r ek�p tarafından yapılması daha �y� olur. Bu g�b� sorunlar uzmanlar
tarafından halled�ld�ğ� takt�rde daha rahat kullanım sağlanır ve kend�n�z� daha rahat h�sseders�n�z. Bu g�b�
durumlarda f�rmamızı güvenle terc�h edeb�l�rs�n�z.
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