
Sıhhi Tesisat İşlerimiz 

SHT-1 Banyo mutfak batarya değişimi 

SHT-2 Rezervuar arıza onarımı 

SHT-3 Banyo mutfak aksesuarı montajı 

SHT-4 Pis su gideri tıkanıklığının onarımı 

SHT-5 Banyo mutfak su kaçakları onarımı 

SHT-6 Çöp öğütme makinesi montajı ve demontesi 

SHT-7 Fancoil ek parçalarının kaçağı onarımı 

SHT-8 Fancoil drenaj gideri tıkanıklığı onarımı 

SHT-9 Banyo Mutfak havalandırma flexlerinin onarım ve değişimi 

SHT-10 Vitrifiye değişimi 

SHT-11 Vitrifiye Onarımı 

SHT-12 Rezervuar değişimi 

SHT-13 Banyo ve mutfak lavabo sifon temizlik veya değişimi 

SHT-14 Su borusu kaçakları onarımı 

SHT-15 Duş teknesi altı su kaçakları onarımı 

SHT-16 Fancoil ve müdehale kapağı filtre değişimi 

SHT-17 Havlupan termostat vanası değişim veya onarımı 

SHT-18 Havlupan su kaçağı onarımı 

SHT-19 Fancoil motorlu vanası değişimi ve onarımı 

SHT-20 Fancoil vana samastrası değişim veya onarımı 

SHT-21 Tavan içi ısıtma ve soğutma borusu izolasyonu 

SHT-22 Banyo ve mutfaktaki su sensörü alarm cihazının bakım veya onarımı   
 

 

 

 

 

 

 

 



 Bu hizmetler, tarafınıza aşağıdaki şartlarla sağlanacaktır. 

 – Daire içi onarım saat ücreti 100,00TL (KDV Dahil) Üzerinden 
hesaplanır. 
(Mesai saatleri Haftaiçi : 09:00 / 17:30 – Haftasonu : 09:00 / 
12:30’dur) 
– Hafta arası mesai saatleri dışında hizmet talep edilirse saat 
ücretinin %50’si 
– Tatil günü hizmet talep edilirse saat ücretinin %100’ü 
üzerinden hesaplanır. 
– Tadilat süresince daire sakininin dairede bulunması 
zorunludur. 
– Her ne suretle olursa olsun daire anahtarının elemanlara 
verilmesi kat-i surette yasaktır. Teklif dahi 
edilmemesi rica olunur. 
– İş günleri dışında ve hafta sonları yapılacak çalışmalarda hiçbir 
suretle gürültülü çalışma talep edilemez. 
– Daireniz ve çalışanlar tadilat süresince hasar ve kazalara karşı 
sigorta güvencesi altındadır. 
– Daire içi onarım talebinizi kaydettirirken kayıt numarası 
istemeyi unutmayınız. 

Ayrıca dairelerinizin asma tavan içinde göremediğiniz bir takım boru, 

su tesisatı, fancoil, fancoil vanaları, fancoil önü filtreler, elektrikli 

fanlar mevcuttur. Bunların arızaları karşısında tamirat bedeli 

yükümlülüğü ve onarım hasarı giderilmesi daireye aittir. 

Özellikle tavsiyemiz şudur ki; dairede yapılması gereken ilk iş 

“sigorta” yaptırılmasıdır. Bu kapsam içinde muhakkak cam sigortası 

da yaptırılmalıdır. 

 

 

 


