Aanleg en onderhoud

Totaalpakket
Teeuwissen is sterk in het aanleggen,
vervangen en onderhouden van rioleringssystemen en bestratingen. Inpandig
vanaf de keukenafvoer tot en met de
rioolaansluiting op het gemeentelijke
rioolstelsel. Teeuwissen biedt complete
oplossingen voor particulieren, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven.
Al het bijkomende graaf-, grond- en
straatwerk wordt in eigen beheer
uitgevoerd, inclusief het transport.

De oorzaak aangepakt
Een rioolverstopping heeft altijd een oorzaak. Een riool kan bijvoorbeeld verzakt zijn, afgebroken of niet op afschot
liggen. Teeuwissen lokaliseert door middel van een camera-inspectie de bron van het probleem. Zonder hak- en
breekwerk. Ook kunnen we bij stankklachten met een rookmachine lekkages in de riolering opsporen. Problemen
worden door Teeuwissen bij de wortel aangepakt, zodat u niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Rookmachine

Plaatsen van olie- en vetafscheiders
Teeuwissen plaatst en installeert op basis van capaciteitsberekening olie- en vetafscheiders. Dit alles natuurlijk conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast verrichten we reparaties, ook aan het bijbehorende rioolstelsel.
Onderhoud aan kolken en rioolgemalen
Het komt regelmatig voor dat straat- en trottoirkolken niet meer doorstromen, zelfs als de kolk recent gereinigd is.
Het kan zijn dat de kolk verzakt is of dat de leiding niet op afschot ligt. Met een mogelijke verstopping als gevolg.
Deze problemen kunnen we verhelpen door een reparatie uit te voeren of de kolk en het leidingstelsel te vervangen.
Teeuwissen verzorgt ook het plaatsen en installeren van riool- en pompgemalen met al het daarbij behorende
leidingwerk.
Tanksaneringen
Het komt nog steeds voor dat bijvoorbeeld een huisbrandolietank in de tuin aanwezig is die verwijderd moet worden.
Teeuwissen kan de verwijdering vanaf het locatieonderzoek tot en met de daadwerkelijke sanering geheel in eigen
beheer verzorgen. Dat geldt ook voor benzine en/of een dieseltanks. Teeuwissen is KIWA gecertificeerd. Kwaliteit
gegarandeerd.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. We praten graag met u door over de mogelijkheden.
www.teeuwissen.com
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