RENOVATIE

OMNI RELINIG

Rioolrenovatie door middel
van relining: uw zekerheid
van Omni-kwaliteit
Bij de renovatie van riolering worden steeds vaker
sleufloze methodes toegepast. Niemand zit
immers te wachten op de overlast van graafwerkzaamheden en de hinder van opengebroken
straten. Als rioolbeheerder wilt u die omgevingshinder zoveel mogelijk beperken. Bij vrijverval
riolen is de innovatieve techniek van ‘relinen’
een prima alternatief voor het vervangen van
gescheurde, beschadigde en lekkende buizen.
Niet alleen vanwege de slimme sleufloze
methodiek, maar ook met het oog op de kosten
en de kwaliteit.
Relinen is altijd sneller en in veel gevallen voordeliger,
terwijl het de levensduur van het riool met minimaal 50 jaar
verlengt. Het voordeel is groter, naarmate er ter plaatse
meer obstakels en problemen zijn waarmee bij traditionele
vervanging rekening gehouden moet worden. Denk aan
kabels en andere leidingen, vervuilde grond, bronnering,
bomen boven het riool, etc. Uiteraard speelt ook de

kostenfactor het herstel van de bovenliggende weg een
rol. Bij relining kunt u dat alles vergeten.
Met Omni Relining kunt u 100% vertrouwen op de doelmatigheid van de uitvoering en de duurzame kwaliteit van het
resultaat. Als renovatiedivisie van de M.J.Oomen Groep
hebben wij langdurige ervaring met het renoveren van
riolen. En binnen dit vakgebied zijn wij uitgesproken
specialisten in relining. Wij bieden u dan ook de meest
complete en passende mogelijkheden in zowel glasvezelsystemen als polyester naaldviltsystemen.
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goed aan op de oude buiswand en
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Bel 0168 - 35 65 70 voor het maken van een afspraak.

Polyester naaldviltkous
Relining met het polyester naaldviltsysteem is vooral geschikt voor
toepassing in grotere diameters en
Relining ‘eivormige buis’
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