Beton Kurutma Cihazları Kiralama firması olarak üstün özellikler ile donatılmış olan cihaz portföyümüz ile
beton kurutma işlemlerinizi kısa süre içerisinde tamamlamaktayız.
Kiralık beton kurutma cihazları satışı ve kiralaması yapmakta olan firmamız adresinize kadar cihazların
teslimatını sağlamakta ve kurutma işlemi sonrasında kiraladığınız cihazlar adresinizden teslim alınmaktadır.
Kiralık beton kurutma cihazı teminini firmamızdan yaptığınızda firmamız sadece adresinize kadar cihazı
teslim etmekle kalmamakta aynı zamanda cihazdan maksimum verim alabilmenizi sağlayacak püf
noktalarını cihaz teslimi sırasında siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmaktadır.
Beton kurutma cihazlarımız farklı model ve özelliklere sahip olup her tür ve her genişlikteki alanda
kullanılabilecek cihazlar elimizde mevcuttur. Cihaz secimi beton kurutma işlem adımlarının içerisinde en
önemli adımların başında gelmektedir.
Cihaz seçiminin doğru yapılması kurutulacak olan alanın çok daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağladığı gibi
aynı zamanda sağlıklı bir kurutma işleminin gerçekleştirilmesi için de önemlidir. En doğru cihaz seçiminin
yapılabilmesi için zemin ile ilgili bazı bilgilerin net olarak bilinmesi gerekmektedir.
Bu bilgileri eğer binada yeni atılan bir zemin ise ne zaman atıldığı atılan alanın ne kadarının güneş gördüğü,
atılan alanın büyüklüğü ve alanın üzerine sonrasında uygulanacak olan malzemenin türünün bilinmesi
gerekmektedir.
Tüm bu bilgilerin bilinmesinin ardından firmamız ile bağlantıya geçerek cihaz temin etmek istediğinizi
ilettiğinizde uzman personellerimiz tarafından binanızı en hızlı ve en sağlıklı şekilde kurutacak olan cihaz
seçilerek adresinize kadar teslim edilecektir.
Kiralık beton nem kurutma cihazları seçimi kadar seçim sonrasında doğru şekilde kullanımı da bir o kadar
önemlidir. Elbette cihazın en doğru şekilde kullanılabilmesi için cihaz seçiminde de olduğu gibi alanın
büyüklüğünün göz önüne alınması burada da gerekmektedir.
Kurutma cihazı tüm alanı görebilecek ve etkisi altına alabilecek bir noktaya yerleştirilirse eğer hem daha hızlı
hem de eşit miktarda kurutma yapılacak olup zamandan tasarruf etmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu
şekilde bir kurutma şekli en sağlıklı kurutma şekli olarak kabul görmektedir.

Kiralık beton kurutma cihazları kullanımı sonrasında kurutulan binada bir daha nemlenme, rutubetlenme
gibi sorunları yaşamamakla birlikte bu şekilde kurutulan zeminlerin üzerine uygulanacak diğer malzemeler
de bina ile uyum içerisinde olacak ve uzun yıllar kullanılabileceklerdir.
Kiralık beton nemi kurutma cihazları içerisinde en kullanışlı olanları yoğuşmalı hortum teknolojisi adı
verilen ve ara vermeden çalışma yeteneğine sahip olan cihazlardır. Genellikle büyük alanlarda kurutma
işleminin çok daha hızlı olması için bu özelliğe sahip cihazlar tercih edilmelidir.
Yoğuşmalı hortum teknolojisine sahip olan cihazların depo kısımlarına bağlanacak olan bir tahliye hortumu
sayesinde depoda tutulması gereken nem dışarıya tahliye edilebilmekte böylece cihazın deposunda taşma
ihtimali olmadığı için cihaz ara vermeden çalışabilmektedir.
Kiralık beton kurutma cihazı temini için firmamız ile bağlantıya geçmeniz halinde zemininizin sağlıklı ve hızlı
bir şekilde kurtulmasını sağlayacak, aynı zamanda binanızı uzun yıllar kullanımınıza da olanak sağlayacaktır.

