
Periodiek onderhoud: een must 
Regelmatig onderhoud is essentieel om 
gebreken in een vroeg stadium te 
lokaliseren. Deze wetmatigheid gaat 
ook op voor straat- en trottoirkolken. 
Teeuwissen levert een complete service 
op het gebied van het (periodiek) 
reinigen van kolken. Met onze kolken-
zuigers legen en reinigen we straatkol-
ken, trottoirkolken en goten. Problemen 
worden vastgesteld, gerapporteerd en 
opgelost. 

Oplossing op maat
Elke situatie is weer anders. Teeuwissen 
beschikt over verschillende voertuigen, 
die allemaal zeer compleet zijn uitge-
voerd. De inzet van een voertuig met 
een uitschuifbare arm behoort tot de 
mogelijkheden. Zo kunnen ook moeilijk 
te bereiken kolken geleegd worden. In 
de binnenstad, waar weinig ruimte is, 
biedt de verkorte en zeer wendbare 
kolken zuiger van Teeuwissen uitkomst. 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid 
om moeilijk bereikbare kolken mecha-
nisch te reinigen met een zuigaanhanger. 
Trottoirkolken die door hun ligging 
mechanisch niet te reinigen zijn, kunnen 
handmatig worden geleegd met de 
traditionele putschep.   
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Afval duurzaam verwerkt
Waar gewerkt wordt komt afval vrij, ook bij het leegzuigen van kolken. Hoe zit dat met de milieueffecten?  
Teeuwissen kan het vrijgekomen kolkenvuil op haar bedrijfslocatie bewerken en geschikt maken voor hergebruik  
en nuttige toepassing. 

Accuraat verslag
Door onze kolkenzuigers te voorzien van een GPS-systeem kunnen wij de coördinaten, eigenschappen en defecten 
van de door ons gereinigde kolken digitaal registreren. De bevindingen kunnen door ons digitaal worden gerappor-
teerd. Als een grotere nauwkeurigheid wenselijk is kunnen wij de kolken handmatig inventariseren en digitaal 
inmeten. De geïnventariseerde kolken kunnen middels GPS op een GBKN-kaart worden ingeplot en uitgeprint. 
Hierdoor wordt het beheer van de straat- en trottoirkolken voor de klant meer inzichtelijk gemaakt en beter beheers-
baar. Deze mogelijkheid is optioneel.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. We praten graag met u door over de mogelijk heden. 
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