VICO GYORSSZERVÍZ, a lefolyó specialista…
Duguláselhárítás, csatornatisztítás felsőfokon…
Mobile：Központi ügyelet: 70 / 609-4448 Éjszakai ügyelet: 30 / 842-9602
Mail: vico.gyosszeviz@gmail.com
Facebook/vico.dugulaselharitas
www.dugulaselharitas-vico.hu
**************************************************

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Bemutatóterem és székhely: 2112 Veresegyház, Szadai út 18.

Jandura Viktor vagyok,
a VICO
gyorsszerviz
alapítója.
Tel.:
(28) 586-900,
Tel/fax: (28)
586-901
E-mail vicotrade@vnet.hu
Tanulmányaim során elvégeztem a víz- gáz- fűtésszerelő szakmunkásképzőt ezt követően az
épületgépészeti technikumot. Ennek köszönhetően komplexen átlátom az épületgépészeti
rendszereknek tervezési- és kivitelezési oldalát is.
Fő profilom a duguláselhárítás, csatornatisztítás, melyekben komoly (20 éves) szakmai
tapasztalattal rendelkezem.
Természetesen a korrekt munkához elengedhetetlen a minőségi géppark!
Kizárólag a szakmai körök által kipróbált, elismert megbízható gépekkel (Német Rothenberger),
eszközökkel, szerszámokkal dolgozok.
A legkisebb kondenzvíz elvezető csőtől - 400 mm-es átmérőig optimális tisztító, hibaelhárító
eszközökkel rendelkezem. Minden problémát hatékonyan, gyorsan és a lehetőségekhez képest
higiénikusan oldok meg.
Természetes elhasználódás (elöregedés, vastag gyökér benövés) vagy felelőtlen használat
(ragasztószer, festék…) következtében hagyományos eljárásokkal nem kiküszöbölhető esetekben
csatorna-, vízcső szakaszok cseréjére, gyors javítására is felkészültem. A szükséges szerszámokkal,
alkatrészekkel, segédanyagokkal rendelkezem a gyors, hatékony hibaelhárítás kivitelezéséhez.
Általános hiba megelőzési, elhárítási, javítási tapasztalataim:
- Épületen belüli eternitcsövek cseréje ritkán indokolt. Általában az ismétlődő dugulások
megelőzhetőek a gyűjtővezetékek rendszer teljes tisztításával.
- Vízgépészeti tervrajzok nem állnak rendelkezésre.
- Nagyon ritka a beépített, mind két irányban használható tisztítónyílás. A munkák elvégzéséhez,
kármegelőzéshez elkerülhetetlen annak kialakítása.
- Épületen kívüli (fölbe fektetett) eternitcsövek állapotának felmérése a hibalehetőségek feltárása
bonyolultabb (gyökér benövések, talajmozgás). A tisztítás vagy felújítás költsége többszöröse az
épületen belülinek.
- Az épületek lakóinak kiemelt figyelmet kellene fordítani a csatornahálózatba juttatott vízben nem
oldódó anyagokra, tárgyakra (felmosórongy, papírpelenka, eü. betétek …)
Munkánk megkezdését minden esetben árajánlat előzi meg.
Árak
Dugulás elhárítási áraink alanyi adómentes, számlás, árak. Ezért NEM terheli plusz 27% ÁFA
fizetési kötelezettség, így nem kell ráadásként többlet költségként kifizetnie a 27% általános
forgalmi adót.
Nekem a hosszú távú bizalom és kapcsolat az első. Az elvégzett munkára Garanciát vállalok！
Garancia
A kitisztított csövekre (csőszakaszokra) a dugulás elhárításnál vállalt egy hónap felett további 2
hónap garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben a csőben nem
lerakódásból származó okból alakult ki a dugulás.
Számlázás
A munka elvégzése után kollégáink kiállítják ügyfeleink számára a számlát, melyet a helyszínen
kell kifizetni. Munkálataink kedvező árakon vehetőek igénybe, így nem kell aggódni, hogy
irracionálisan hatalmas összegeket kell fizetnie megrendelőinknek.

- Duguláselhárítás - általános esetben – az alábbiak szerint történik.
A csőhálozat eldugulása esetében, a hatékony, gyors hibaelhárítás alapja a dugulás okának,
milyenségének felismerése, a csőhálózat, rendszer átlátása.
Második lépésben a siker kulcsa a megfelelő spiráltipus és tisztitófej kiválasztása.
És nem utolsósorban a duguláselháritó gép “nyelvének” ismerete…,
- a gépet hallani, érezni kell…
- a spirál folyamatosan visszajelez…
- és meg a csőrendszer hangja is a segitségünkre van….
Tehát erre：
Alapséma…. valójában NEM létezik, megérzés es tapasztalat viszont IGEN！
Csatornarendszerek tisztítása - általános esetben – az alábbiak szerint történik.
- Épületen belüli csövek tisztítása
- A cső tisztítása egy speciális - a cső falán felhalmozódott lerakódások eltávolítására alkalmas – a
cső átmérőjének megfelelő láncos tisztítófejjel történik, amely a csövet teljes átmérőben
megtisztítja. Az utolsó tisztítás közben folyóvízzel mosatjuk ki a csővezetéket, mely biztosítja a
szennyeződések kiürülését.
- Mosogató gyűjtővezeték
Mosogató gyűjtő / ejtő vezeték alatti vízszintes csőszakasz és bekötőcső esetében az alábbi
tisztítási eljárást alkalmazzuk: Először a csövekben lévő lerakódást lazító / fúrófejjel fellazítjuk,
majd láncos tisztítófejjel folyamatos mosatás közben a cső falára feltapadt lerakódást is
eltávolítjuk.
- Épületen kívüli csövek tisztítása
Eternit csőhálózat eseten:
Első lépés egy gyökérvágó fejjel a benőtt gyökerek levágásra kerülnek, ezt követően a csőben
lévő lerakódást marófejjel fellazítjuk, majd “láncos tisztítófejjel” a cső falán lévő lerakódás is
eltávolításra kerül. Az utolsó tisztítás közben folyóvízzel mosatjuk a csővezetéket, mely biztosítja
a szennyeződések kiürülését a csőrendszerből.
PVC csőhálózat esetén:
Az eljárás megegyező, csak ez esetben a gyökértelenítés fázisa nem szükséges.
Néhány referencia：

Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre, információra
van szüksége kérem keressen valamely elérhetőségemen.
Üdvözlettel:
Jandura Viktor
（06-70-609-4448）

