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ROM RIOOLRENOVATIE

RIOOL                                             
De ‘no-dig’ technieken zijn
geschikt om hoofd- en 
huisaansluitingen te renoveren.                            
Dankzij sleufloze technieken 
zijn hak, breek en graaf-
werkzaamheden niet nodig. 
Betonvloeren, bestratingen en de 
mooiste tuinen blijven gespaard. 
Ook drukke verkeerspunten blijven 
toegankelijk, hetgeen veel kosten 
bespaart en ergernissen voorkomt.  

GEBOUWEN        
De ROM renovatiemethoden zijn 
geschikt om kapotte leidingen in 
én rondom gebouwen te repareren. 
Horizontale en verticale leidingen, 
waaronder standleidingen zijn 
uitstekend te renoveren. 
De sleufloze technieken zijn 
bijvoorbeeld ideaal voor 
monumentale gebouwen met 
marmeren vloeren. 

INDUSTRIE
Bedrijven in de industrie kunnen 
zich vaak niet veroorloven dat de 
productie verstoord wordt of zelfs 
stil komt te liggen. De innovatieve 
ROM renovatietechnieken zorgen 
ervoor dat de overlast tot een 
minumum wordt beperkt. Tijdens 
de renovaties kunnen activiteiten 
in en rondom het bedrijf gewoon 
ongestoord doorgaan. 

Het opgraven en vervangen van beschadigde leidingen? 
ROM heeft voor u dé renovatiemethode. Met de ROM-Trelleborg 
Epros renovatietechnieken repareert u de leidingen met nagenoeg 
geen graafwerkzaamheden. Opgebroken straten in winkelcentra, 
woonwijken of bedrijventerreinen behoren tot het verleden. U 
voorkomt winstderving én onnodige overlast bij omwonenden en 
passanten. 

ROM levert diverse renovatiemethoden voor het sleufloos renoveren van riool- en leidingstelsels. 
Afhankelijk van het schadebeeld wat u vaststelt tijdens de inspectie bepaalt u welke renovatiemethode 
u gebruikt. Wij bieden u specifieke oplossingen voor schadegevallen (schades, lekkages en scheuren) 
in bijvoorbeeld huis- en hoofdaansluitingen. De technieken zijn geschikt voor vrijwel alle bestaande 
leidingen. Ons specialisme is het werkbereik van Ø 50mm. tot en met 250mm. 
Echter, voor renovatieproducten met een grotere werkbereik kunt u ook bij ons terecht. 

Zoals u gewend bent van ROM bieden wij u meer. Naast de levering van onze kwaliteitsproducten bieden wij u een 
pratijkgerichte opleiding aan voor elke renovatiemethode tot en met Ø 250mm. Mocht u na onze scholing toch 
nog vragen hebben, dan staat ons deskundig team voor u klaar. Indien gewenst verlenen wij zelfs begeleiding op 
locatie.

SPECIALIST IN RENOVATIE T/M Ø250

INSpEcTEREN                                                
U heeft bij ons keuze uit een breed 
assortiment inspectiecamera’s. Zo 
is het Kummert camerasysteem 
met diametermeting ideaal om 
voor het renoveren de leiding 
vooraf te inspecteren. Met de 
software kunt u vervolgens een 
professionele rapportage opstellen.                        
De robuuste RIDGID camera’s 
zijn ideaal om tijdens en na het 
renoveren inspecties uit te voeren. 

ONTSTOppEN/REINIGEN    
Vooraf het riool grondig reinigen 
is belangrijk voor een constructief 
herstel van riolering. Het ROM 
rioolreinigingsmaterieel is hiervoor 
uitermate geschikt. U heeft keuze 
uit aanhangers, inbouwunits en 
combi’s. 

RENOvEREN
In samenwerking met Trelleborg 
Epros bieden wij u hoogwaardige 
renovatieoplossingen. Naast deze 
bewezen producten biedt ROM 
u gecertificeerde scholing en, 
indien gewenst, begeleiding op 
locatie. Met een opslag van 1200m2 
kunnen we effectief inspelen op 
de steeds groeiende vraag naar 
renovatieproducten.  

WERKGEBIEDEN  
De renovatiewerkzaamheden zijn geschikt om uit te voeren binnen de volgende werkgebieden: 

vOOR WIE RENOvEREN 
Als renovatiespecialist kunt u uw werkzaamheden aanbieden aan vele partijen: 
• Particulieren   • Recreatieparken  
• Gemeenten   • Industrie
• Ziekenhuizen   • Etc.

WAAROM RENOvEREN  
• Riool renoveren met nauwelijks graafwerkzaamheden 
• Geen onnodige overlast/hinder bij omwonenden en passanten (wegafzetting, tuinafgraving)
• Constructief herstel en waterdichtheid van riolering 
• Voorkomt lekkages, zandinstroming en ingroeien van wortels 
• Gemak en tijdwinst

Met de introductie van het ROM Rioolrenovatieprogramma 
breidt u uw programma uit en verhoogt u uw eigen rendement.                                               
U realiseert aanzienlijke tijdsbesparingen in vergelijking met conventionele 
methoden. Met ruim 15 jaar ervaring zijn de ROM-Trelleborg Epros 
technieken toonaangevend als het gaat om reparatie van leidingen in het 
riool, in én rondom gebouwen en industrie.

cOMpLEET pROGRAMMA  vAN A TOT Z  
U kunt bij ROM terecht voor een compleet leveringsprogramma voor de rioolspecialist.
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DEELRENOVATIE

DEELRENOvATIE

Riool vernieuwen voor delen 
van 0.6 tot 5 meter? 

Plaatselijke schades in 
leidingen kunt u nu zonder 
graafwerkzaamheden eenvoudig 
en snel herstellen. 
Hierdoor voorkomt u onnodige 
overlast bij uw klant.  

Aan de hand van uw inspectie 
stelt u het schadebeeld vast. 
Vervolgens voert u de 
deelrenovatie uit via een handige
packermethode. 
Deze kwaliteitsoplossing is in te 
zetten bij schadegevallen 
(lekkages en scheuren) van 
huisaansluitingen. 

De techniek is te gebruiken in alle 
bestaande leidingen, zoals beton, 
pvc, gietijzer, kunststof en HDPE. 
Zelfs wanneer er nog water in 
het riool staat. In een korte tijd 
repareert u een beschadiging en 
verlengt u de levensduur van de 
leiding.

De benodigdheden bestaan uit:
• Know-how via ROM opleiding
• Packers
• Hars
• Mat
• Accessoires

vOORDELEN

• Riool renoveren zonder 
graafwerkzaamheden

• Geen onnodige overlast en hinder 
bij omwonenden en passanten

• Kostenbesparend

• Unieke silicaat hars; chemisch- en 
hittebestendig (styreenvrij) 

• Krimpvrije techniek voor een 
goede aansluiting tegen rioolbuis

• Zelf bij hevige infiltratie van water 
te gebruiken 

• Korte uithardingstijd

• Uitstekende prestaties bij extreme 
temperaturen

• Voorkomt lekkages, 
zandinstroming en ingroeien 

 van wortels 

• Constructief herstel en 
waterdichtheid van riolering

• Beproefd systeem met een lange 
levensduur

REFERENTIES ROM
• Rioolspecialisten
• Aannemersbedrijven
• Loodgieters- en installatiebedrijven

Jan de Jong, Loodgietersbedrijf:
“Door de cursus van ROM heb ik de deelrenovatietechniek goed onder de knie 
 gekregen. In korte tijd kan ik het probleem van mijn klant duurzaam oplossen.
 Particulieren vinden het erg prettig dat hun tuin niet overhoop gehaald hoeft te 
 worden, terwijl het probleem toch snel wordt opgelost.”

Wilt u graag deskundig advies bij 
het maken van de juiste keuze? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op.
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KOUSRENOVATIE

KOUSRENOvATIE

Met onze kousrenovatiemethoden 
herstelt u jaarlijks lange lengtes 
van het riool- en leidingstelsel. 
Én dit zonder enige 
graafwerkzaamheden. Het
opbreken en afsluiten van straten in
winkelcentra, woonwijken of
bedrijventerreinen is dus niet
meer nodig. Kortom, geen 
onnodige overlast en winstderving. 

Kousrenovatie, ook wel “relining” 
genoemd, is geschikt voor
schadegevallen (lekkages en 
scheuren) in vrijwel alle   
bestaande leidingen. 
Ook leidingen met bochten tot 90°
zijn eenvoudig in één geheel te
repareren.

De kous is geïmpregneerd met 
een speciale hars. Daarna wordt 
de kous via luchtdruk binnenste-
buiten ontrold in de leiding.
Vervolgens kunt u de kous met
warm water verwarmen, waardoor
deze uithardt.
Het resultaat is een naadloze en 
zelfdragende nieuwe buis binnenin 
de oude buis. 

U heeft keuze uit diverse kous-
renovatiesets. Deze bestaan uit 
een inversietrommel, impregneer-
tafel, heetwater unit, vacuüm-
pomp, kousen en harsen. 

 

vOORDELEN 

• Geen tot nauwelijks 
graafwerkzaamheden

• Geen onnodige overlast en hinder 
bij omwonenden en passanten

• Geschikt voor horizontale en 
verticale renovatie

• Voorkomt lekkages, 
zandinstroming en ingroeienvan 
wortels 

• Geen overgangsaansluitingen; 
Minder vervuiling door een 
naadloze, gladdere buis

• Kostenbesparend

• Krimpvrije techniek voor een 
goede aansluiting tegen rioolbuis

• Uithardingsproces te versnellen via 
warm water of stoom

• Zeer snelle uitvoeringstijden

• Lengtes tot 100 meter 

• Constructief herstel en 
waterdichtheid van riolering

• Beproefd systeem met een lange 
levensduur

REFERENTIES ROM
• Rioolspecialisten
• Aannemersbedrijven
• Loodgieters- en installatiebedrijven

Pieter de Graaf, Aannemersbedrijf:
“Wanneer we voor gemeenten renovatiewerkzaamheden uitvoeren in stadscentra, 

dan moeten zij én ik er zeker van zijn dat het resulteert in een constructief herstel 
van de leiding. De bewezen ROM-Trelleborg Epros techniek zorgt hiervoor. Geen 
onnodige overlast, geen stank.... En er komt geen styreen vrij.” 

Wilt u graag deskundig advies bij 
het maken van de juiste keuze? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op.
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INLAATRENOVATIE

INLAATRENOvATIE

Met onze inlaatrenovatiemethoden
repareert u in één stap zijinlaten. En 
dit zonder te frezen.
U kunt deze techiek inzetten 
bij inpandige schadegevallen, 
waaronder standleidingen van huis- 
naar hoofdaansluitingen. 

De methode is geschikt voor vrijwel 
alle leidingen (aansluitingen van 45° 
of 90°). 

Afhankelijk van het probleem biedt 
ROM u twee oplossingen; LCR-Liner 
& Kapmanchet. 
Het doel en bereik bepaalt welke 
methode het meest geschikt is:

• LCR-B (Ø110 t/m Ø160)
 Voornamelijk voor 

huisaansluitingen)

• LCR-S (Ø110 t/m Ø250) 
Voornamelijk voor hoofdriolen)

De bewezen technieken staan 
garant voor duurzame renovaties 
van schades, lekkages en scheuren 
in leidingen tot Ø300mm. Het 
eindresultaat is een waterdichte 
aansluiting. 

vOORDELEN 

• In één stap zijinlaten repareren

• Repareren zonder te frezen

• Nauwelijks graafwerkzaamheden

• Geen onnodige overlast en hinder 
bij omwonenden en passanten 

• Kostenbesparend

• Unieke silicaat hars; chemisch- en 
hittebestendig (styreenvrij) 

• Krimpvrije techniek voor een 
goede aansluiting tegen rioolbuis

• Per specifiek probleem een 
renovatieoplossing op maat

• Snelle uitvoeringstijden

• Constructief herstel en 
waterdichtheid van riolering

• Voorkomt lekkages, 
zandinstroming en ingroeien 

  van wortels

• Beproefd systeem met een lange 
levensduur

REFERENTIES ROM
• Rioolspecialisten
• Aannemersbedrijven
• Loodgieters- en installatiebedrijven

Bram Slootweg, Rioolspecialist:
“We voeren regelmatig inlaatrenovaties uit. Bijvoorbeeld voor particulieren, 

gemeenten en ziekenhuizen. Huisaansluitingen, standleidingen of overige zijinlaten 
zijn snel en duurzaam gerepareerd. Vroeger moest je straten compleet afzetten 
om leidingen op te graven, vaak voor een lange tijd. Nu hoeft dat niet meer. Geen 
onnodige overlast. Bovengrondse activiteiten gaan ongestoord door, terwijl wij het 
probleem van onze klant effectief oplossen.”

Wilt u graag deskundig advies bij 
het maken van de juiste keuze? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op.
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ROBOTFREZEN

REFERENTIES
• Rioolspecialisten
• Aannemersbedrijven

Ronald Hendriksen, Aannemer:
“ De frezen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Dankzij het stuurwiel heb ik volledige controle 

tijdens het frezen. Niet onbelangrijk is dat ik de frees voor vele toepassingen in kan 
zetten. Zo is de robot ideaal voor het vooraf verwijderen van obstakels in leidingen 
én het achteraf openen van afgesloten inlaten”

ROBOTFREZEN

Onze robotfrezen zijn geschikt 
voor diverse frees-, slijp- en 
boorwerkzaamheden in leidingen 
vanaf Ø 110mm.  

Naar wens kunt u de units voorzien 
van een camera, waardoor u 
uitstekend beeld heeft van de 
situatie in de leiding. Verder 
beschikken onze frezen over 
duurzame diamantkoppen en een 
handig stuurwiel. Dit alles resulteert 
in een assortiment van ‘s werelds 
meest gebruiksvriendelijke frezen.

De frezen zijn inzetbaar, zowel vóór 
als ná renovatie. 

Vóór renovatiewerkzaamheden 
kunt u de frees inzetten voor het 
verwijderen van obstakels uit de 
leiding. U kunt denken aan het 
wegfrezen van:
• wortels
• loshangende afdichtingen
• inhangende rubberringen
• beton en/of spoelcement
• doorgestoken inlaten
• bramen bij breuken 

Ná renovatiewerkzaamheden 
gebruikt u de frees voor:
• heropenen van inlaten
• afwerken van deelreparaties
• afwerken van kousreparaties

 
  

vOORDELEN 

• Vele toepassingsmogelijkheden,   
  zowel vóór als na het renoveren

• Leidingen vanaf Ø 110mm
 
• Zeer gebruiksvriendelijk

• Eenvoudig via een inspectie 
mangat in te voeren in leiding

• Zeer precies te werken, dankzij 
optionele hoge resolutie camera’s 
op de robotfrees

• Werkbereik 360°

• Bochten tot 45°

Wilt u graag deskundig advies bij 
het maken van de juiste keuze? 
Neemt u dan gerust contact met 
ons op.
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RENOVATIETOEBEHOREN

HARSEN

Voor elke toepassing hebben wij 
een geschikte hars, waaronder
epoxy en silicaat. Elke hars heeft 
specifieke voordelen. Zo is 
silicaathars chemisch- en
hittebestendig én styreenvrij. 
Overige voordelen zijn: 
a) korte uithardingstijd 
b) geen inkrimping
c) ook te gebruiken bij hevige 
   infiltratie van water. 

pAcKERS

Packers zijn ideaal om tijdens 
een deelrenovatie de met hars 
geïmpregneerde mat te vervoeren 
naar de te repareren plek. 
Wij leveren starre en flexibele 
packers in diameters van 50 tot 800 
mm. Packers zijn leverbaar voor 
renovatielengtes tot maximaal 5 m.

RIOOLAFSLUITERS 

Onze rioolafsluiters zijn ideaal om 
leidingen grondig af te sluiten.We 
hebben zowel afsluiters voor ronde 
als ovale buizen.
In ons programma vindt u:
• Opblaasbare rioolafsluiters
• Plaatafsluiters
• Lekkage testers
   
 
  
 

HEETWATER UNIT/ 
cOMpRESSOR/vAcUüMpOMp  

Met de vacuümpomp haalt u 
lucht uit de kous, waardoor deze 
optimaal geïmpregneerd wordt. 
Met de heetwater unit versnelt u de 
uitharding van de hars. 

IMpREGNEERTAFEL/ 
INvERSIETROMMEL 

De impregneertafel stelt u in staat 
de kous gelijkmatig te impregneren 
met hars. 
De inversietrommel gebruikt u om 
de kous met luchtdruk vloeiend in 
de leiding in te voeren. Hierna kunt 
u de kous met warmwater of stoom 
optimaal uitharden.  

KOUSEN/
MATTEN

ROM levert naast matten zowel 
glasvezel en naaldvilt kousen. 
Al onze kousen zijn IKT-gekeurd.
Samen met de voorgeschreven 
hars resulteert dit in een duurzame 
renovatie van de leiding. 

PAKKETTEN

pAKKET INLAATRENOvATIE

Voert u als specialist regelmatig 
inlaatrenovaties uit? Dan is het op 
maat samengestelde pakket voor 
u aantrekkelijk. Bij aanschaf van 
inlaatrenovatie pakket profiteert 
u zowel van het gemak als een 
scherpere prijs. 

Een inlaatrenovatiepakket bestaat 
onder andere uit: 

• Speciale packers met zijaansluiting
• Gereedschapsset
• Voorgevormde 

reparatiemanchetten
• Controlebox om packers te 

bedienen
• Harsen
• Mengkannen
• Toebehoren, zoals handschoenen, 

overall, luchtslang, schuifstangen, 
drukregelaar, emmer, spatels e.d.

pAKKET KOUSRENOvATIE

Speciaal voor professionals op 
het gebied van kousrenovaties 
hebben wij een compleet pakket 
samengesteld. Met het pakket 
bent u ervan verzekerd dat u alles 
bij u heeft. U heeft nergens meer 
omkijken naar. U kunt zich volledig 
concentreren op belangrijkere 
zaken. 

Een kousrenovatiepakket bestaat 
onder andere uit: 

• Inversietrommel
• Impregneertafel
• Harsen
• Kousmateriaal
• Weegschaal
• Toebehoren, zoals reduceerstukken, 

luchtslangen, spatels, 
handschoenen

• Hotbox (optioneel)

pAKKET DEELRENOvATIE

Om het u gemakkelijk te maken, 
hebben wij voor u een pakket 
voor deelrenovatie samengesteld. 
Voor elke deelrenovatie heeft u 
gegarandeerd alles bij de hand. U 
kunt direct aan de slag! 

Een deelrenovatiepakket bestaat 
onder andere uit: 

• Packers
• Mengkannen
• Harsen
• Glasmatten
• Compressor (optioneel)
• Toebehoren, zoals handschoenen, 

overall, luchtslang, schuifstangen, 
drukregelaar, emmer, spatels e.d. 

vOORDELEN

• Samengesteld uit hoogwaardige 
  producten en betrouwbare 
  merken
• Direct aan de slag 
• Handige transportkisten en 
  kokers
• Voor elke klus de juiste 
  producten bij de hand
• Speciale pakkettarieven

KOUSRENOvATIETOEBEHOREN:
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OPLEIDINGEN

pRAKTIJK ScHOLING

Naast de theoretische scholing  
krijgt u ook een uitgebreide 
scholing in ons praktijkcentrum.

Tijdens de praktijktraining gaat u 
zelf een renovatie uitvoeren volgens 
de officiële DIBt norm. Hierdoor 
doet u direct ervaring op. Tijdens 
de praktijkcursus reiken wij vele 
aandachtpunten aan welke u direct 
in de praktijk kunt toepassen.

Door in kleine groepen aan de 
slag te gaan, bent u verzekerd van 
persoonlijke begeleiding. 
U heeft alle gelegenheid om vragen 
te stellen. 

THEORETIScHE ScHOLING

Cursisten krijgen allereerst een 
theoretische scholing over 
rioolrenovatie in ons kenniscentrum. 
Tijdens deze scholing ontdekt u 
alle ins & outs van de specifieke 
methode.

Enkele onderwerpen welke aan bod 
komen:

• Voorbereiding 
• Uitvoering
• Controle

U ontvangt een nederlandstalig 
cursusboek dat is geschreven op 
basis van ruim 15 jaar ervaring. 
Tevens is de cursus goedgekeurd 
door de DIBt (Deutsches Institut für 
Bautechnik). 
Het cursusboek en aanvullende 
handouts dienen als naslagwerk. 

cURSUSSEN

Per renovatiemethode heeft ROM in 
samenwerking met Trelleborg Epros 
een ROM gecertificeerde cursus 
ontwikkeld.

Na de cursus is elke deelnemer in
staat is om volledig zelfstandig 
hoogwaardige renovaties op 
locatie uit te voeren.
De scholing richt zich hierbij op de 
door u gekozen renovatiemethode; 

• Cursus deelrenovatie
• Cursus inlaatrenovatie
• Cursus kousrenovatie
 
Deelnemers ontvangen een 
officieel certificeerd ROM bewijs 
van deelname.

MEER DAN PRODUCTLEVERING

SERvIcE - GARANTIE 

Een renovatie moet 100% in orde 
zijn. Alle geleverde producten zijn 
door een onafhankelijk instituut 
getest en de vereiste werkwijzen 
zijn vastgelegd in protocollen. Zo 
weet u precies waar u aan moet 
voldoen. Werken volgens onze 
gecertificeerde methode is voor 
u dé garantie voor een duurzaam 
resultaat. In het geval van vragen en 
dergelijke staat een deskundig team 
graag voor u klaar. 

cERTIFIcATEN 

Alle producten zijn officieel DIBt 
(Deutsches Institut für Bautechnik) 
gecertificeerd. 
De DIBt houdt in dat alle 
componenten inclusief de 
werkwijze als combinatie (van één 
leverancier) DIBt goedgekeurd is. Zo 
hebben onze producten meerdere 
testen ondergaan, waaronder een 
10.000 uren test met onder andere 
buig- en sterkteberekeningen.  
 

BEGELEIDING Op LOcATIE

ROM beschikt over een deskundige 
demonstrateur.  
Als productspecialist verzorgt hij 
demonstraties op locatie. 
En indien gewenst kunnen wij ook 
ondersteuning op locatie verzorgen. 

Gecertificeerd
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ROM bv

Harselaarseweg 63                     
3771 MA Barneveld, Holland

Tel : +31 (0)342 49 04 17
Fax         : +31 (0)342 49 28 00

E-mail     : info@rombv.com
Internet : www.rombv.com

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 1/2012.

Gecertificeerd


