
ARER; bilimsel ve yenilikçi yaklaşıma sahip deneyimli teknik 
kadrosunu bünyesinde bulundurarak uluslararası kalite 
standardında enerji ve çevre sektörlerinde çalışmaktadır.

ARER, tecrübe ve bilgi birikimi ile tamamen çevreci bir anlayışla, son 
teknolojik gelişmelerde enerji alanında ARER Enerji, endüstriyel 
temizlik ve atık geri dönüşüm alanında ARER Çevre olarak faaliyet 
göstermektedir.

ARERARER Çevre tesislerde ortaya çıkması muhtemel tehlikeli ve 
tehlikesiz atıkların nakliyelerinin yanı sıra endüstriyel boru hattı, 
eşanjör, kondanser, havuz, kazan, panel, silo ve tank temizliği 
konularında bütün aşamaları üstlenip, tek elden çözüm ortağınız 
olmaktadır.

“Verimliliğinizi arttırıyor, yatırımlarınızı güvence altına alıyoruz.”

www.arercevre.com
t: +90 324 336 96 97
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f: +90 324 336 96 98

arercevre arercevre arercevre arercevre

arercevre arercevre arercevre arercevre



        ATIK NAKLİYESİ
Tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınız değerlendirildikten 
sonra lisanslı silobas, havuz, açık kasa ve damperli 
araçlarımızla türlerine ve fiziksel hallerine uygun olarak 
taşınmaktadır.

        BORU HATTI TEMİZLİĞİ
MeMekanik ve kimyasal boru hattı temizliğinde, 
konusunda uzman kadromuz ve son teknolojiye sahip 
makina parkurumuz ile sizlere profesyonel hizmet 
vermekteyiz.

        HİZMETLERİMİZ

-ATIK NAKLİYESİ
-BORU HATTI TEMİZLİĞİ
-EŞANJÖR VE KONDANSER TEMİZLİĞİ
-HAVUZ TEMİZLİĞİ
-KAZAN TEMİZLİĞİ
-PERİ-PERİYODİK TEMİZLİK
-SİLO TEMİZLİĞİ
-TANK TEMİZLİĞİ

       EŞANJÖR VE KONDANSER TEMİZLİĞİ
Chiller, kondenser, eşanjör ve evaporatörlerde oluşan 
kireç, tortu, ağır kir, yağ tabakaları ve korozyon 
oluşumlarını derinlemesine temizlemekteyiz.

        HAVUZ TEMİZLİĞİ
AtAtık su arıtma tesisi havuzlarının boşaltılması, 
duvarlarının temizlenmesi ve çamurunun 
susuzlaştırılması konularında profesyonel hizmet 
vermekteyiz.

        KAZAN TEMİZLİĞİ
Mekanik ve kimyasal kazan temizliğinde profesyonel 
hizmet vererek, yüksek yatırım maliyeti olan kazan 
sistemlerinin verimli çalışmasını sağlıyoruz.

        PERİYODİK TEMİZLİK
TTesislerinizin daha verimli ve fonksiyonel çalışabilmesi 
için günlük, haalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak 
periyodik temizlik hizmeti vermekteyiz.

       SİLO TEMİZLİĞİ
Silolardaki yığılma, tıkanıklık, duvarlarda birikme, 
tutunma ve topaklanmalar için; basınçlı su jetleri ile silo 
temizleme konusunda hizmet vermekteyiz.

        TANK TEMİZLİĞİ
AAkaryakıt, gıda, kimya ve enerji gibi birçok alandaki 
tank temizliğinde bizi tercih ederek özel kimyasal ve 
ekipmanlarımız ile verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
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