
 

Wat zijn uw plannen voor 2013/2014?

In diverse landen staan de verhuurprijzen 
onder druk, waardoor veel toilet-
verhuurders met scherpere verhuurprijzen zijn gaan 
werken. Hierdoor stellen zij investeringen in nieuw 
materieel nog even uit. Terwijl we allemaal weten dat het 
uitstellen van investeringen ook grote risico’s met zich mee 
en de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt. 

Bedrijven die niet tijdig investeren krijgen te maken met 
stijgende reparatie- en onderhoudskosten en onnodige  
en kostbare uitval van machines. Met als gevolg dat men 
gedwongen wordt op zeer korte termijn investeringen 
te doen. Een doordachte meerjarenplanning rondom 
investeringen is daarom essentieel.

Heeft u investeringsplannen? Sinds 2012 kunnen 
toiletverhuurders van buiten de Benelux ook rechtstreeks 
bij ROM hun toilet service units aanschaffen. ROM heeft 
daarom haar team voor toilet service units uitgebreid.
Hier leest u meer over op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, 
neem gerust vrijblijvend contact met ons op. U bent 
uiteraard ook van harte welkom in onze showroom waar 
wij u graag van alle informatie voorzien omtrent de 
nieuwste modellen, ontwikkelingen etcetera.  

Met vriendelijke groet,
Eugène Plompen - Directeur ROM bv

Lichtgewicht en compact, zonder kwaliteit 
in te leveren. Daarom worden onze ROM 
FLEXI’s wereldwijd gewaardeerd. Met hoge 
kwaliteit en functionaliteit combineert de 
machine duurzaamheid, gebruiksgemak 
en betrouwbaarheid die u als toilet service 
specialist nodig heeft. Dit alles om u in staat 
te stellen op een comfortabele manier meer 
cabines per dag te legen en te reinigen. Want 
meer cabines reinigen betekent meer winst! 

De nieuwe FLEXI 1900/1100 is geschikt voor 
het legen en reinigen van ca. 55 toiletcabines 
per dag. De opbouwinstallatie is geschikt 
voor montage op voertuigen vanaf 6½ ton 

en leverbaar met Honda benzinemotor of 
in PTO uitvoering. De unit heeft een 1900 
liter vacuümtank en drie schoonwatertanks 
(PE). De eerste schoonwatertank (300 liter) is 
ideaal voor de hogedrukreiniger. De overige 
twee schoonwatertanks (2 x 400 liter) kunt u 
bijvoorbeeld gebruiken om toiletcabines af te 
vullen met schoon- of blauw water.  
 
Ondanks de grote capaciteiten is het leeggewicht 
van de unit slechts ca. 660 kg. Standaard wordt 
de unit o.a. geleverd met een hogedruk installatie. 
Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering heeft u 
een ruime keuze aan diverse unieke opties zoals 
een bescherming van de hogedrukpomp tegen 

vorstschade, een standkachel heatingsysteem en 
een kunststof box om installatie. 

Onze ROM Toilet service units zijn  
veelzijdig inzetbaar. Dankzij een kleine 
aanpassing worden ze zelfs gebruikt voor het 
reinigen van toiletten in treinen.  

Het Nederlandse vervoersbedrijf Syntus verzorgt 
het openbaar vervoer per trein en bus in Overijssel 
en op de Veluwe. “Onze eigen treinstellen zijn 
voorzien van toiletten en die moeten natuurlijk 
gereinigd worden. Tijdens onze zoektocht naar 
een goede partner kwamen we al snel uit bij ROM,” 
legt Marcel Melissen van Syntus uit.  

 “We hebben gekozen voor een FLEXI 1200/800 
die met speciale koppelingen is uitgerust om met 
het systeem van onze treinen te werken. We zijn 
erg tevreden met de FLEXI. Naast het legen van 
de wc’s, kunnen we met de
waterpomp ook de schoon-
waterreservoirs bijvullen.  
De perfecte oplossing.”
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IS DIT UW VOLGENDE TOILET SERVICE UNIT?

Klant aan het woord... Openbaar vervoerbedrijf Syntus

ROM WOORD

“De unit heeft een 
laag gewicht, zodat 
u meer belading mee 
kunt nemen. Dankzij de 
compacte afmetingen 
heeft u maximale ruimte 
voor toiletcabines”

NIEUW
FLEXI 1900/1100



Medewerkers van toiletverhuurbedrijven 
hebben er dagelijks mee te maken: optillen, 
heffen, kantelen en verplaatsen van 
toiletcabines. Al deze handelingen plegen 
(ongemerkt) een permanente aanslag op de 
rug. Toiletverhuurders zijn steeds vaker op 
zoek naar oplossingen om de fysieke belasting 
te beperken en niet alleen vanwege de 
invoering van verscherpte wetgeving op het 

gebied van arbeidsomstandigheden, zoals 
het verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie 
onderzoek. Ook komen de financiële risico’s 
van zieke werknemers bij de werkgever te 
liggen. 

  De oplossing!   
U kunt uw toilet service unit uitvoeren met twee 
hydraulische toiletcabineliften. Door de lage 

fysieke belasting werkt u 
met de toiletcabineliften 
de hele dag snel en 
efficiënt. Het verhoogt 
de arbeidsproductiviteit 
en vermindert de 
kans op blessures en 
ziekteverzuim. Voor u een 
lastenverlichting, letterlijk 
en figuurlijk.

  Uniek systeem   
Om vrachtwagens met dieselmotoren schoner 
te laten rijden (vanwege Euro IV- / V-norm), 
monteren fabrikanten vaak AdBlue tanks onder 
aan het chassis. Het gevolg is dat er zo nu en 
dan onvoldoende ruimte onderaan het frame 
aanwezig is om hydraulische toiletcabineliften 
te bevestigen. Als oplossing heeft ROM hiervoor 
nieuwe cabineliften ontwikkeld, die alleen nog 
maar aan de zijkant gemonteerd hoeven te 
worden. Montage onderaan het chassis is dus 
niet meer nodig. De degelijke zijwaartse liften 
zijn eenvoudig te bedienen en ook nog eens 
aanzienlijk in prijs verlaagd. 

Diverse klanten, waaronder de Oostenrijkse firma 
Zwick, het Luxemburgse Lamesch Exploitation en 
123 Machineverhuur in Nederland maken reeds 
naar volle tevredenheid gebruik van deze nieuwe 
toiletcabineliften.

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 1/2013.

NIEUWE TOILETCABINELIFTEN GESCHIKT VOOR HEDENDAAGSE VOERTUIGCHASSIS

ONDERDELEN VOOR 12.00 UUR BESTELD, DEZELFDE DAG VERSTUURD

Bij ROM koopt u meer dan kwalitatief 
hoogstaand materieel. Ook nadat uw product 
onze showroom heeft verlaten blijven wij 
ons hiervoor verantwoordelijk voelen. Wij 
vertellen u graag hoe u het optimale uit 
uw voertuig kunt halen. Hoe u slijtage 
voorkomt bijvoorbeeld. En hoe u de machine 
zo lang mogelijk op de weg houdt. Naast 
deskundig advies op het gebied van service 
en onderhoud staan wij ook voor u klaar met 
onze professionele onderdelenservice.

In ons centrale magazijn hebben wij voor u  
ruim 100.000 verschillende onderdelen op 
voorraad. Onderdelen zijn daarom vrijwel  
altijd op voorraad en indien u dan voor  
12.00 uur bestelt, versturen wij deze  
dezelfde dag nog. En niet  
onbelangrijk, wij bieden onze  
onderdelen aan tegen  
concurrerende prijzen. 

Bent u op zoek naar onderdelen? Onze onder-
delencatalogus biedt uitkomst. De catalogus bevat 
de meest voorkomende producten en accessoires. 
U vindt elk onderdeel snel en eenvoudig met 
behulp van overzichtelijke afbeeldingen en artikel-
nummers. In één oogopslag vindt u wat u nodig 
heeft, waarna onze professionele onderdelen-
service u snel weer op weg helpt.

ONDERDELENCATALOGUS

VIND UW ONDERDELEN SNEL EN EENVOUDIG



 

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 1/2013.

Als wereldwijde speler van formaat in de 
riool- en toilet service branche is ROM 
toonaangevend in ontwikkelingen op het 
gebied van hogedruk- en vacuümtechnieken. 
Onze specialisten in Nederland en Tsjechië zijn 

continu op zoek naar het beste 
voor onze klanten. Ruim 33 

jaar ervaring staat garant 
voor een hoogwaardig 
product. U profiteert van 
de nieuwste technologie 

en bewezen 
oplossingen.

Met hoge kwaliteit en functionaliteit combineert 
ROM duurzaamheid, gebruiksgemak en 
betrouwbaarheid die u als toilet service specialist 
nodig heeft. Een van onze laatste ontwikkelingen 
is het vorstbeschermingssysteem. Ideaal wanneer 
u uw toilet service unit inzet in een koude 
omgeving. 

 

 “Op basis van de feedback van onze klanten 
worden onze producten voortdurend verbeterd”, 
aldus Ben de Jong, operational manager van ROM 
bv. “Een team van engineers is dagelijks bezig 
met testen, kwaliteitscontrole en certificering. 
Hierbij worden onze 
noviteiten uitvoerig 
getest in verschillende 
landen voordat wij ze op 
de markt brengen. Dit 
garandeert de hoogste 
kwaliteitsstandaarden 
binnen de markt van 
toilet service units”.

CONTINU OP ZOEK NAAR HET BESTE VOOR ONZE KLANTEN

“Op basis van de feedback 
van onze klanten 
worden onze producten 
voortdurend verbeterd”

Vanaf nu is het mogelijk om een unieke 
kunststof box om uw installatie te laten 
plaatsen. Ideaal voor reclamedoeleinden 
én vorstbescherming (i.c.m. standkachel 
heatingsysteem)

  Representatief voor de dag komen...  
De box is gemaakt uit hoge kwaliteit kunststof 
en is voorzien van 2 rolluiken en led-verlichting. 
Zo is de toilet service unit makkelijk te bedienen 
en is hij toch optimaal beschermd tegen de 
weersomstandigheden. Naast het feit dat u uw 
unit mooi schoon houdt, kunt u de box ook 
perfect gebruiken voor reclame-uitingen. U 
onderscheidt zich van uw collega’s, want uw 
bedrijfsnaam, logo en webadres zijn zelfs van 
grote afstand goed zichtbaar. Bij uitstek een 
manier om nieuwe klanten aan te trekken. 

  Beschermt tegen vorstschade  
Bovendien biedt de box in combinatie met het 
standkachel verwarmingssysteem een goede 
bescherming tegen vorstschade.  

BOX OM UNIT IDEAAL VOOR RECLAMEDOELEINDEN ÉN VORSTBESCHERMING

Uw werkzaamheden gaan in de winter ook 
gewoon door. Bij zeer lage temperaturen 
is het moeilijk om uw installatie vorstvrij 
te houden. ROM heeft hiervoor een aantal 
ideale opties in petto.

Bij de optie vorstbescherming wordt het water 
uit de hogedrukpomp gelaten. Vervolgens 
is de pomp via een koppelingssysteem uit te 
schakelen. Er komt zo geen water meer in en 

kan dus ook niet bevriezen. Een andere optie is 
een standkachel verwarmingssysteem, dat ook 
onder de meest extreme weersomstandigheden 
betrouwbaar functioneert. In combinatie met 
de kunststof box die om de FLEXI 1900/1100 
gebouwd wordt, blijft uw unit gegarandeerd 
vorstvrij. De standkachel is zeer zuinig en het 
brandstof verbruik is gering. Zo bespaart u 
aanzienlijk in de kosten.

NIEUW VORSTBESCHERMINGSYSTEEM



De afgelopen maanden heeft onze toilet 
service specialist Gouke Hylkema een 
succesvolle demotour gedaan in Nederland, 
België en Duitsland met de ROM TYPE 2 
toilet service unit. Tijdens deze tour konden 
relaties van ROM Europa’s meest compacte 
en scherpst geprijsde toilet service unit met 
eigen ogen in actie zien. De demo-unit was dit 
keer geplaatst in de laadbak van een ISUZU 
D-MAX.

De TYPE 2 heeft een 600l. vacuümtank (optioneel 
800l.) en een 200l. schoonwatertank (PE). Dankzij 
compactere afmetingen en het lagere eigen 
gewicht (slechts ca. 360 kg) is de installatie nu 
nog beter op lichte voertuigen of aanhangers te 
plaatsen. De unit is zelfs in de laadbak van een 
pick-up truck te plaatsen. 
En dat dit laatste concept aanslaat blijkt wel uit 
de enthousiaste reacties én bestellingen van 
deelnemers tijdens de demonstratietour.  
 “Dankzij twee heftruckkokers aan de onderzijde 
van het frame kan ik de installatie eenvoudig 
van de auto afhalen. Hierdoor kan ik mijn truck 
ook voor andere doeleinden inzetten”, vertelt 
René Hemmerling, directeur van het Duitse 
bedrijf Rohrfrei 24 Exact. “Bovendien is de scherp 
geprijsde unit voorzien van duurzame onderdelen. 

Zo is naast het frame ook de vacuümtank zowel 
van binnen als buiten helemaal gegalvaniseerd. 
Ook de vacuümpomp met automatische 
oliesmering is gespoten in roestwerende 
metaallak. Hierdoor ben ik verzekerd van een zeer 
lange levensduur”, voegt Hemmerling toe.

  Meer weten?  
Meer weten of wilt u ook een vrijblijvende 
demonstratie van de TYPE 2 bij u op locatie? 
Bel of mail; info@rombv.com, +31 (0)342 49 04 17 
of bezoek onze website www.rombv.com.

“Dankzij twee heftruckkokers aan de onderzijde van het frame kan ik de 
installatie eenvoudig van het voertuig afhalen. Hierdoor kan ik mijn truck 
ook voor andere doeleinden inzetten”

DEMOTOUR DOOR NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND



 

Klanten willen vaak zoveel mogelijk 
toiletcabines en schoon- en vuilwater mee 
kunnen nemen. Dit voorkomt namelijk 
onnodig vaak heen en weer rijden. Grote 
tankcapaciteiten en maximale laadruimte op 
het voertuig zijn dus gewenst. Tegelijkertijd 
wil men de toilet service unit vaak ook op 
een zo’n licht mogelijk chassis opbouwen. 
Dit scheelt immers aanzienlijk in de 
aanschafprijs/kosten. De oplossing hiervoor 
is een ROM Toilet service unit.

  Lichtgewicht voor maximaal laadvermogen  
Dankzij het doordachte ontwerp hebben onze 
units een laag eigengewicht, waardoor u een 
maximaal laadvermogen overhoudt. U kunt zo 
meer schoon- en vuilwater meenemen terwijl 
u overbelading voorkomt. Daarnaast zorgen de 
compacte afmetingen voor maximale ruimte 
voor uw toiletcabines. Bovendien zijn onze 
pick-up installaties hierdoor geschikt voor 
opbouw op een tandemasser aanhangwagen, 
open laadbak of lichtgewicht chassis, die slechts 
een bescheiden investering vragen. En niet 
onbelangrijk, de lichtgewicht combinatie levert u 
dagelijks een aanzienlijke brandstofbesparing op.

Afhankelijk van totaalgewicht van het voertuig, 
de belading en de tankverdeling vuil- en 
schoonwatertank hoort, naast het rijbewijs C, zelfs 
het rijbewijs B tot de mogelijkheden. Dit maakt 
het zoeken naar geschikt personeel een stuk 
makkelijker.

  Meer weten?  
Wilt u precies weten hoe u nog meer uit uw toilet 
service wagen kunt halen? Graag komen we een 
keer vrijblijvend bij u langs om mee te rekenen.
Aan de hand van praktische overzichten 
en berekeningen krijgt u inzicht in alle 
mogelijkheden rondom voertuigen, de 
verschillende typen toilet service units etcetera. 
Dit alles om te komen tot de ideale combinatie 
waarmee u jarenlang vooruit kunt. 

De Belgische firma Plees Toilets werkt met veel 
plezier al jarenlang met onze FLEXI 1200/800 
op een aanhanger. Nu het bedrijf is gegroeid 
moet men dagelijks steeds meer toiletcabines 
servicen. Daarom heeft zij haar FLEXI over 
laten bouwen op een 3½ tons chassis.  

De zaken gaan de jonge Belgische firma Plees voor 
de wind. Het bedrijf was al in het bezit van een 
FLEXI 1200/800 op aanhanger. Daar werd tot volle 
tevredenheid mee gewerkt. “Ik was en ben erg 
tevreden met mijn ROM FLEXI, maar het werd tijd 
om uit te breiden,” vertelt Rik Gailliaert, eigenaar 

van Plees Toilets. “Ik wil vooral snel, flexibel en 
gemakkelijk kunnen werken. Daarom heb ik mijn 
vertrouwde FLEXI laten overbouwen naar een 3½ 
tons chassis. Dit werkt toch weer wat efficiënter 
dan mijn toilet service unit op een aanhanger. 
Het was snel en zonder problemen geregeld. 
Nu kan ik mijn auto 
met aanhanger weer 
voor andere zaken 
gebruiken.”

FIRMA PLEES LAAT FLEXI OVERBOUWEN OP 3½ TONS CHASSIS

COMPACT & LICHTGEWICHT… IS DAT BELANGRIJK?

GVW MAXIMALE TOEGELATEN MASSA

56% CHASSISCABINE, INCL. 
CARROSSERIE OPBOUW

11% LICHTGEWICHT 
ROM TOILET SERVICE UNIT

• Lichtgewicht én toch een lange levensduur 
• Lichtgewicht unit voor maximaal laadvermogen
• Compacte afmetingen voor maximale laadruimte

33% NETTO LAADVERMOGEN 
DAT OVERBLIJFT

GEWICHTS
BESPARING

VOOR MEER LAADVERMOGEN

“Dankzij de gewichts-
besparing van een 
ROM toilet service 
unit houdt u meer 
capaciteit over voor 
toiletcabines en 
schoon- en vuilwater”

Totale toegestane maximale massa = 100%

56%

33%

11%



Bij ROM kunt u kiezen uit diverse soorten 
toilet service units, in verschillende 
prijsklassen. Afhankelijk van uw wensen en 
toepassingen kunt u de meest ideale unit 
selecteren. De pick-up units zijn geschikt 
voor montage op chassis, aanhangwagens 
of voertuigen met een open laadbak. Voor 
efficiënte geluidsarme aandrijving kunt u 
kiezen uit aandrijving door een separate 
motor óf via de motor van het voertuig (PTO).  

Dankzij geïntegreerde heftruckkokers zijn onze 
pick-up units overal ter wereld te transporteren. 
Zoals naar Kameroen, Ghana, Suriname en Zuid-
Afrika. U kunt uw opbouwinstallatie eenvoudig 
ter plekke op uw voertuig monteren. Indien 
gewenst kunt u zelf de installatie tussentijds van 
uw voertuig afhalen, waardoor u het voertuig ook 
voor andere doeleinden kunt inzetten.
Welke installatie u ook aanschaft, u kunt erop 

vertrouwen dat u de beste keuze maakt. ROM 
verkoopt namelijk uitsluitend A-kwaliteit! Zo zijn 
onze units altijd standaard zeer rijk uitgerust met 
onder andere;
• Duurzame vacuümtank, van binnen en buiten 

gegalvaniseerd
• Frame en heftruckkokers gegalvaniseerd
• Dubbel balveiligheidsventiel + Vochtafscheider, 

incl. 2e balveiligheidsventiel
• Gecombineerde olieafscheider / geluidsdemper
• Veiligheidsventiel, over- en onderdruk
• Hi-Vac zuigslang met zuigbuis en kogelafsluiter

Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering heeft u 
een ruime keuze aan diverse opties en accessoires. 
Bezoek onze website voor een actueel en volledig 
overzicht. Bent u op zoek naar een soortgelijke 
machine? Of zoekt u een maatwerk-oplossing, die 
volledig voldoet aan uw specifieke wensen?  
Bel of mail ons dan gerust.

“Dankzij geïntegreerde 
heftruckkokers zijn onze 
units overal ter wereld 
te transporteren, zoals 
naar Kameroen, Ghana, 
Suriname en Zuid-Afrika”

Pick-up units

Chassis cabineopbouw

KEUZE UIT DIVERSE SOORTEN TOILET SERVICE UNITS, IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN 

FABRIEK IN TSJECHIË ZORGT VOOR TOPKWALITEIT, SCHERPE PRIJZEN EN VLOTTE LEVERTIJDEN

Vanaf 1980 heeft ROM een gezonde groei 
meegemaakt. Onze persoonlijke benadering, 
betrokkenheid en deskundigheid zorgen 
ervoor dat klanten bij ons terugkomen. Fijn, 
zo’n gezonde groei... maar dat betekende ook 
dat onze behuizing een paar maatjes groter 
moest.  

Daarom heeft ROM in 2000 dochteronderneming 
EUROM in de Tsjechische staalstad Brno 
opgericht en daar in 2010 een gloednieuwe 
fabriek gebouwd. Dankzij de productiefaciliteiten 
in Nederland en Tsjechië en de slimme 

productiemethodes kan ROM samen met EUROM 
vlotte en betrouwbare levertijden garanderen. 
En misschien nog wel belangrijker: u kunt blijven 
profiteren van hoogwaardige producten tegen 
een scherpe prijs-kwaliteit verhouding. Het 
EUROM-gebouw heeft een oppervlakte van 
ca. 3300m² en beschikt over een ruwbouw en 
een afbouwafdeling. Naast de fabriek is er ook 
een showroom voor onze klanten. Het nieuwe 
onderkomen, in het centrum van Europa, is 
uitstekend bereikbaar met haar ligging vlakbij de 
snelweg, de luchthaven en het centrum van Brno.

“ROM units zijn veelal uit 
voorraad leverbaar, zodat 
u direct kunt beginnen 
met geld verdienen”



 

HET SURINAAMSE KORO’S VERHUUR KIEST VOOR KWALITEIT

ROM pick up units zijn makkelijk te 
transporteren en op locatie op te bouwen op 
een aanhanger, open laadbak of chassis. Dit 
is precies waarom onze machines overal ter 
wereld gebruikt worden. Onze Surinaamse 
klant Koro’s Verhuur werkt met een TYPE 2 
service unit in de prachtige omgeving rond de 
hoofdstad Paramaribo. 

 
Koro’s Verhuur is al meer dan 16 jaar actief op de 
Surinaamse verhuurmarkt en levert aan zowel 
overheidsinstanties, bedrijven en particulieren.  
Het bedrijf heeft 13 medewerkers in dienst. 
Voor de service van toiletcabines maakt het 
bedrijf gebruik van een ROM TYPE 2. “Tot volle 
tevredenheid,” vertelt Marcha Koorndijk van Koro’s 
Verhuur. “We zijn blij met de machine. We willen 
graag duurzaamheid, gebruiksgemak en kwaliteit. 
Bij ROM is dat allemaal goed voor elkaar.”
Onze ROM TYPE 2 heeft een 800 liter vacuümtank 
en een 200 liter schoonwatertank. “Door de 

hoge kwaliteit van de onderdelen is het een 
erg duurzame machine. De tank is helemaal 
gegalvaniseerd. Ook de binnenkant, dus zo 
kan ik jaren met de machine vooruit. Dat geldt 
trouwens ook voor de andere onderdelen”, 
vervolgt Koorndijk.  “We bieden onze klanten 
hoge kwaliteit van service en we verwachten dat 
ook van ROM.” 
 “Ondanks dat Suriname behoorlijk ver weg ligt 
van Nederland en er ook nog tijdsverschil is, 
verloopt de samenwerking tussen ROM en ons erg 
goed. Onze machine is dan wel duurzaam, maar 
als er eens iets is, dan is het snel weer opgelost. 
Onderdelen zijn vrijwel altijd op voorraad en 
worden dan direct dezelfde dag nog opgestuurd 
naar Suriname. Zo kunnen we na reparatie weer 
snel verder. Dat is erg belangrijk want het kost veel 
geld als je een machine lang niet kunt inzetten”, 
aldus Koorndijk. 

MOTOR-/POMPCOMBINATIES VOOR ZELFBOUW 

Beschikt u al over een eigen vacuümtank? 
Samen met een professionele ROM  
motor-/pompcombinatie kunt u uw eigen 
toilet service unit samenstellen. Hierdoor 
bent u in staat vacuümwerkzaamheden 
uit te voeren, zoals het legen van portable 
toiletcabines. Het enige wat u hoeft te doen, 
is de motor-/pompcombinatie aan uw tank 
koppelen.
 
De motor-/pompcombinatie is voorzien van 
een betrouwbare vacuümpomp en Honda 
benzinemotor met hand- en elektrostarter. 
We leveren de combinatie standaard 
inclusief aandrijving en veiligheden zoals 

een noodstopsysteem, onderdrukventiel en 
beschermkap. Optioneel kunt u ook 
een hogedrukpomp incl. drukregelaar, 
manometer, waterfilter en afsluiter 
bijbestellen. Het geheel monteren 
we compleet op een trilling gedempt 
subframe. Naast zelfbouw van uw 
eigen toilet service unit zijn onze 
combinaties uiteraard ook geschikt 
ter vervanging van een verouderde of 
defecte motor-/pompcombinatie. De 
motor-/pompcombinaties zijn onder 
andere verkrijgbaar voor de ROM TYPE 
2, FLEXI 1200/800 en FLEXI 1900/1100. 

Check voor een compleet en actueel aanbod:

www.rombv.com

“Ondanks de afstand zijn 
onderdelen snel binnen. 
Zo kunnen we na 
reparatie snel weer 
verder”
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Concept & Realisatie: ROM bv

ROM Toilet service nieuwsbrief is een uitgave van ROM bv, Barneveld, Nederland

• Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

• RUIM 33 jaar ervaring

• Duurzaam & Betrouwbaar

• Veilig

• Bedieningsgemak

• Ruime keuze

• Innovatief ontwerp

• Onderhoudsvriendelijk

• Professionele after-sales

• Online onderdelencatalogus

Gecertificeerd

ROM bv   Harselaarseweg 63   3771 MA Barneveld   Tel. +31 (0)342 49 04 17   Fax +31 (0)342 49 28 00   info@rombv.com

WAAROM ROM?

COLOFON

ROM is gecertificeerd volgens de nieuwste ISO 
norm. Dat betekent voor u: “We zeggen wat
we doen, we doen wat we zeggen en
we bewijzen dat ook!”

ISO-certificering is werken aan procesbeheersing 
en continue verbetering. Het draagt bij aan
een efficiënte, overzichtelijke en beter controleer-
bare organisatie. ROM voldoet nu aan de meest 

actuele norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Hierdoor 
kunt u erop vertrouwen dat werkzaamheden 
volgens afspraak plaatsvinden.  
 
Kortom, door onze ISO certificering 
kunnen wij u vandaag en ook in de 
toekomst de beste producten en 
dienstverlening aanbieden.

ROM VOLDOET AAN NIEUWSTE ISO-NORM

Wij denken graag met u mee. Dit doen wij 
ook nog steeds met de ruim 1450 klanten die 
dagelijks toiletcabines met een ROM machine 
legen en reinigen. Dankzij de dagelijkse 
feedback van klanten en onze uitgebreide 
marktkennis kunnen wij u ook echt goed 
advies geven. 

Wat u ook nodig heeft, u krijgt altijd een  
deskundig advies van een van onze specialisten. 
Met ruim 33 jaar ervaring en deskundigheid op 
het gebied van toilet service materieel is ROM bij 
uitstek de partij om uw wens te vertalen in een 
hoogwaardig eindresultaat. 

Zo kiest u de juiste oplossing en geniet u van uw 
machine zoals u dat ook voor ogen had. ROM 
biedt u zo zekerheid en tevredenheid. Wel zo’n 
geruststellende gedachte!

ONZE SPECIALISTEN STAAN VOOR U KLAAR

“Wij staan u graag te 
woord in het Nederlands, 
Engels, Duits en Frans”

Gouke Hylkema
g.hylkema@rombv.com

Angelo Mangieri
a.mangieri@rombv.com

Charles van den Berg
c.berg@rombv.com

De maanden september en oktober staan in 
het teken van de ROM Demo Deals.  
Diverse scherp geprijsde ROM demo 
modellen zijn extra aantrekkelijk geprijsd, 
direct leverbaar en vol opties. 

Graag laten wij u profiteren van diverse 
producten tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Zo 
is er onder andere een ROM TYPE 2, ROM FLEXI 
1200/800 en ROM Toiletmonkey beschikbaar. Alle 
units zijn voorzien van de luxe die u van ROM 
gewend bent. 

Breng een bezoek aan onze showroom of bekijk 
ons actuele aanbod op www.rombv.com.
Hier vindt u onder andere ons  
demonstratie-voertuig ISUZU 
D-MAX met ROM TYPE 2.  
Nieuwsgierig? Neem direct 
contact met ons op en vraag een 
vrijblijvende offerte aan.

EXCLUSIEVE DEMODEALS

SCAN & LEARN

   Te koop


