Rioolreiniging
REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.

Rioolreiniging is één van de specialiteiten van REYM. Of het

Goed materieel is het halve werk

nu gaat om het reinigen of ontstoppen van rioleringen of

De Eco-Vac kolkenzuiger verwijdert in korte tijd de ver-

het ledigen van septic tanks, REYM lost alle voorkomende

ontreiniging uit het riool. De wagen is uitgerust met een

rioolproblemen graag voor u op.

vacuümpomp met een capaciteit van 2400 m3 per uur.
Om zoveel mogelijk slib te kunnen laden, is in het achter

Rioolinspectie en advisering

deksel een extra afsluiter gemonteerd, waardoor het water

Onze rioolinspectiewagen is voorzien van geavanceerde

tussentijds afgevoerd kan worden.

meet- en videoapparatuur, waarmee wij de situatie
ondergronds voor u in kaart brengen. Zwenkkopcamera’s,

De hogedrukrioolspoelwagen heeft een tankinhoud van

inzetbaar in rioolstelsels vanaf 100 mm, brengen de riool-

13 m3 en een hydraulisch aangedreven zwenkbare slang-

situatie duidelijk in beeld. De uitkomst van de camera-in-

haspel met een capaciteit voor 120 meter hogedrukslang.

spectie ontvangt u digitaal, samen met onze aanbevelingen.

Door gebruik te maken van een straalzuiger-vulleidingsysteem kan de wagen, ook zonder water- of brandkranen,

Oplossing op maat

efficiënt worden ingezet.

Met modern materieel en goed opgeleid personeel kunnen
wij riolen in alle soorten en maten voor u reinigen. Of het

De rioolcamerawagen onderscheidt zich door zijn complete

nu gaat om bedrijven, overheidsinstellingen, woningbouw-

uitrusting. In de bedienings- en controleruimte van de

corporaties of waterschappen, wij vinden een oplossing op

inspectiewagen zijn drie videomonitoren, een computer en

maat.

een kleurenprinter ingebouwd.

De videocamera’s voor de rioolinspectie kunnen zowel als

Waarom REYM?

schuifcamera als in combinatie met een elektrisch aangedreven camerawagen worden ingezet. En ook niet onbelangrijk,

• Klantgerichte aanpak

het volledige systeem voldoet aan de ATEX 95-richtlijn voor

• Netwerk van vestigingen verspreid over het land

inzet in explosiegevaarlijke ruimtes.

• Professioneel personeel en modern materieel
• Kwaliteit, veiligheid en milieu staan voorop
• Compleet pakket van reinigingsdiensten én meer
dan 65 jaar ervaring

Mocht u nadere informatie
wensen, dan kunt u contact
opnemen met één van de
REYM-vestigingen in uw
regio.
info@reym.nl // www.reym.nl

