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 Thistle Loo Hire 20 jaar ROM gebruiker
Het succesvolle bedrijf Thistle Loo Hire uit 
Hinckley in de Engelse Midlands, werkt al 
jarenlang tot volle tevredenheid met een 
aantal ROM service units. Door de jaren 
heen is het bedrijf uitgegroeid tot een 
grote en gewaardeerde klant. Misschien 
is ROM-ambassadeur wel een betere 
benaming... 

Thistle Loo Hire is al meer dan 20 jaar een 

begrip in het midden van Engeland. Het bedrijf 

doet zaken in een straal van ruim 100 km 

rondom de thuisbasis Hinckley in het mooie 

Leicestershire. De onderneming is uitgerust 

om vele soorten toiletten te verhuren, inclusief 

sanitaire producten voor allerlei doeleinden. 

Er zijn zelfs twee verhuurvloten: één vloot 

speciaal voor evenementen en één uitsluitend 

voor bouwnijverheid. Om deze twee vloten 

te kunnen bedienen heeft het bedrijf een 

verzameling ROM machines in huis.  

Eerder werden de machines ingekocht via 

voormalige partner Thal-Satellite en nu 

rechtstreeks bij ROM. “Vanaf het moment 

dat Satellite-Thal ROM units in Engeland ging 

verkopen werken wij dagelijks met één óf 

meerdere FLEXI 1200/800” vertelt eigenaar 

McGillivbry. “Bij de aankoop van een nieuwe 

unit kijken we voornamelijk naar de kwaliteit 

en service. Maar de ROM units hebben zich 

inmiddels wel bewezen. De kwaliteit is, zelfs 

bij intensief gebruik, zo goed dat we nog nooit 

gebruik hebben gemaakt van de service.  

Dat ding gaat maar door!”

SOCIAL MEDIA
ROM is erbij!

Wilt u automatisch op de 
hoogte gehouden worden van 
ontwikkelingen uit de branche 
en het laatste nieuws van ROM 
ontvangen? Meld u aan door onze 
pagina(s) te liken en te volgen. 
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Portable Sanitation Expo 
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VOORWOORD

Voor u ligt het gloednieuwe magazine 
van ROM over én voor de toiletservice-
specialisten in Nederland en 
daarbuiten.  

We zijn er - denk ik - met recht trots op.  

U kunt leuke artikelen verwachten over 

onze klanten. Ook geeft onze After Sales 

Manager Erik van Walsum antwoord op uw 

vragen over eventuele stankproblemen en 

afnemende zuigkracht van uw machine. 

Naast het (door)ontwikkelen van machines 

heeft de focus bij ROM in de afgelopen 

periode vooral gelegen op het verbeteren 

van onze service naar u als klant. Wanneer 

u vragen heeft, of uw wagenpark wilt 

uitbreiden, kunt u te allen tijde terecht bij 

onze verkoop afdeling. Ook stellen we in 

dit magazine met trots een aantal van onze 

partners in het buitenland voor. 

 

Daarnaast is ROM ook lid geworden van 

dé toiletservice branche vereniging: 

Portable Sanitation Europe. Deze branche 

vereniging maakt het mogelijk om kennis 

en ervaring te bundelen en het vak te 

promoten.

Ik wens u veel leesplezier en mocht 

u vragen hebben, neem dan gerust        

vrijblijvend contact met ons op.

Eugène Plompen
Managing Director 

ROM bv

COLOFON
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van ROM bv, Barneveld, Nederland
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Het Zwitserse Gebrüder Baltensperger is 
al sinds 1971 een écht familiebedrijf. Vader 
Hans Baltensperger startte het bedrijf dat 
zich specialiseerde in landbouwmachines. 
De markt veranderde en beide zoons, 
Hans en Bruno, besloten het bedrijf uit 
te breiden. In ROM werd een partner 
gevonden en inmiddels levert het bedrijf 
al jarenlang ROM rioolreinigingsmachines 
als officiële dealer. Opnieuw staat er 
uitbreiding voor de deur, want de broers 
en ook hun beide zoons Guido en Sandro 
die in de zaak werken, gaan enthousiast 
aan de slag met de verkoop van 
toiletservice units. 

Sandro Baltensperger legt uit: “De overgang 

naar de verkoop van service units is eigenlijk 

langzaam zo gekomen. Sommigen van onze 

rioolklanten zijn ook in de toilettenbranche 

actief waardoor we onze ervaring in de 

rioolbranche kunnen koppelen aan de 

toiletservice. De markt in Zwitserland heeft 

nog veel potentie en daar willen we graag 

een mooie rol in spelen.”  Waar de “gebrüder” 

al jarenlang ijzersterk in zijn is het leveren van 

service. Alle ROM machines worden bij het 

bedrijf zelf onderhouden. “Ons visitekaartje 

naar de klant toe. Zij werken dagelijks met de 

machines en kunnen terecht bij een goede 

servicepartner. Dat zijn wij.” 

Meer info? www.gebaltag.ch

  Gebrüder Baltensperger levert topservice in Zwitserland

  Bruno Baltensperger en Area Export Manager 

Gouke Hylkema van ROM 

Tour d’Europe met toilettenunits
Area Export Manager Toiletservice Gouke 
Hylkema heeft een ware Tour d’Europe 
gemaakt om ROM toiletservice units te 
demonstreren in Europa. Met de TYPE 2 
en de FLEXI 1200/800 doorkruiste hij het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en eerder al 
grote gedeelten van Duitsland. De demo 
rondes waren een groot succes. 

Door de demotours konden toiletservice 

specialisten uit heel Europa zien en voelen hoe 

het is om te werken met een unit van ROM. 

Een groot aantal nieuwe klanten maakte kennis 

met de compacte en lichtgewichte units. Iets 

wat met name in het Verenigd Koninkrijk en 

Frankrijk niet zomaar standaard is.

Zelf ervaren 
Een heel belangrijk pluspunt van een demo 

tour is dat klanten tijdens zo’n tour zelf 

kunnen ervaren hoe een machine werkt. “Een 

demotour met een machine is een perfecte 

manier om kennis te maken met de units van 

ROM”,  legt Gouke Hylkema uit. “Zelf een unit 

bedienen en zien wat een machine allemaal 

kan spreekt veel meer tot de verbeelding dan 

een folder lezen. Daar staat natuurlijk wel veel 

informatie in die je als klant wilt weten, maar 

door de machine in actie te zien, komt het tot 

leven.”

“Laat maar staan”
Een goed voorbeeld daarvan is de Franse

klant Gillion Philippe van Aisne loc réception 

services. “Samen met onze Franse dealer FDS 

PRO waren we bij hem op bezoek om kennis 

te maken met de Type 2. We gaven een demo 

en de klant werd met de minuut enthousiaster. 

Met als perfecte afsluiter dat hij zei: “Laad maar 

af die machine en laat hem maar staan. Ik 

wil hem hebben!” Dat is precies wat er 

gebeurd is. De machine is direct bij Aisne 

loc réception services gebleven. Een mooier 

resultaat is niet denkbaar!”, vertelt Hylkema. 

Nieuwe demo tour 
Dit voorjaar staat er weer een nieuwe 

demo tour op het programma. Samen met 

onze Tsjechische verkoper, Jakub Novosad,

gaan de Type 2 en de nieuwe Flexi 1000/400 

touren door Tsjechië en Slowakije. Daarna gaat 

de rondreis in Europa door naar Zwitserland, 

samen met onze Zwitserse partner Gebrüder 

Baltensperger. De tour d’Europe wordt 

afgesloten met een ronde door Duitsland 

en België. Wilt u dat de demotour ook bij 

u langskomt? Meld u kosteloos en geheel 

vrijblijvend aan door te bellen naar:  

+31 (0)342 49 04 17.

Tour d’Europa start in Tsjechie, Slowakije, Zwitserland 
Interesse in een demonstratie bij u op locatie? 
Bel of mail ons! Bekijk uw contactpersoon op de achterzijde van dit magazine.

  Tijdens de demotour in Frankrijk bij het Paleis van 
Versailles.
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Jürgen Hagedorn is op zijn plek bij EGN

‘ Waarom ROM? Nou die machines zijn niet         kapot te krijgen!’
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Dat we het hier over een echte toiletservice 

specialist hebben blijkt wel uit het feit dat het 

bedrijf 11 ROM toilet service units en maar liefst 

2750 toiletcabines in haar bezit heeft.

De mier
Wat in 1923 begon met het vermarkten van 

stro voor de papierindustrie is tot op de 

dag van vandaag uitgegroeid tot een totaal 

leverancier rondom verwijdering van afval. 

Afvalinzameling, transport en recycling, 

verwerking van restafval, GFT-afval, grofvuil, 

papier, glas, plastic en gevaarlijk afval...  

Eigenlijk is niets te gek! 

“De oranje mier is sinds 2006 toegevoegd aan 

ons logo”, vertelt Jürgen Hagedorn trots. “De 

intelligentie en creativiteit van dit kleine dier 

op het gebied van aan- en afvoeren fascineert 

ons enorm. Van enkele broodkruimels tot 

grote transporten, de mier kan 40 keer 

zijn eigen lichaamsgewicht vervoeren, 

verwijderen en recyclen! Hiermee verzorgt hij 

de hele recycling keten van moeder natuur. 

Ongelofelijk toch?” De mier symboliseert als 

het ware het karakter van EGN: een slimme 

arbeidsverdeling waardoor iedereen gebruik 

kan maken van zijn eigen sterkte, een goede 

communicatiestructuur en geavanceerde 

systemen voor opslag en verwerking. 

Ervaring en plezier 
Voordat Hagedorn zijn energie stak in EGN 

was hij werkzaam bij een vergelijkbaar bedrijf 

in een soortgelijke functie. “De toilet service 

wereld is in de afgelopen jaren helemaal mijn 

ding geworden. De afwisseling qua locatie, 

zoals bijvoorbeeld grote bouwplaatsen, 

marathonwedstrijden en recreatiegebieden, 

maakt het werk extra leuk. Doordat een klant 

ons vaak zowel voor het afvalbeheer als 

sanitaire voorzieningen wil inzetten is interne 

samenwerking essentieel. Gelukkig gaat ons 

dat goed af”, lacht de vakspecialist.

Het beste voor de klant
In april 2014 is de elfde TYPE T met laadplek 

voor zes cabines afgevelerd. “We hebben 11 

Gouke Hylkema, Area manager Toilet 
service units, stapte in de auto op weg naar 
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein 
mbH in het Duitse Viersen en bezocht daar 
Jürgen Hagedorn, bedrijfsleider “mobiele 
sanitaire voorzieningen”. 

Sinds 2009 is de heer Hagedorn in dienst bij 

dé afvalverzamelaar en verwerker voor meer 

dan 1,5 miljoen mensen in de Duitse deelstaat 

Noordrijn-Westfalen. Een mooi bedrijf met 

430 chauffeurs en ruim 230 medewerkers 

op kantoor. Allerlei bouwplaatsen en 

evenementen worden door EGN bediend, 

zowel op het gebied van afvalverwerking als 

sanitaire voorzieningen.
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‘ Waarom ROM? Nou die machines zijn niet         kapot te krijgen!’

  Één van de chauffeurs 

van EGN aan het werk 

op een bouwplaats in 

Grevenbroich met een 

 ROM TYPE T

 

Bedrijfsnaam

Bestaat sinds
Actief in

Aantal medewerkers
Omzet

Website

Entsorgungsgesellschaft 

Niederrhein mbH

1923

Een full-service dienstverlener op het 

gebied van afvalbeheer en recycling

660

€188 miljoen

www.entsorgung-niederrhein.de

units en alles van ROM, dat is natuurlijk niet 

voor niets. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en 

kwaliteit zijn belangrijke aankoopcriteria. Ik zal 

het snel afkloppen, maar tot nu toe hebben we 

nog geen vervelende problemen gehad.

EGN hecht veel waarde aan hun imago naar 

de klant toe. Naast dat dagelijks een team 

onderweg is naar de klant is tegelijkertijd één 

collega zoet met onderhoud en reparaties aan 

de toiletcabines. ROM past hierin goed bij ons, 

de kwaliteit van het product spreekt voor zich”.

“In 2015 willen wij onze vloot opnieuw 

verjongen door een nieuwe auto en toilet 

service unit aan te schaffen. We ervaren 

bijvoorbeeld dat cabineliften en een extra 

laadplateau steeds belangrijker worden voor 

zowel onze medewerkers als de organisatie”.
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Chassis cabineopbouw - PTO 

Pick-up

Maximaal rendement behaalt u    met een ROM unit!
Compact, lichtgewicht en scherp geprijsd zijn de 
basiskenmerken van de ROM toilet service units. 
Alle units zijn geschikt voor opbouw op een  
pick-up truck, open laadbak of chassis, die slechts 
een bescheiden investering vragen. Dankzij 
het lage eigengewicht (vanaf 360kg) houdt u 
maximaal laadvermogen over. U kunt zo meer 
schoon- en vuilwater meenemen. Hoeveel 
cabines wilt u per dag reinigen en ledigen? Welke 
rijbewijzen hebben u medewerkers? Vind uw 
passende unit op de volgende pagina. 

FLEXI 1200/800 PTO

TYPE 2 FLEXI 1000/400
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Maximaal rendement behaalt u    met een ROM unit!

TYPE T PTO

FLEXI 1200/800 FLEXI 1900/1100

Bekijk de 
SPECIFICATIES op PAG. 8 & 9 of neem contact met ons op: +31 (0)342 49 04 17
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TYPE 2
 VERSIE 1 
• 600l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 200l schoonwatertank (PE)

 VERSIE 2 
• 800l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 200l schoonwatertank (PE)

 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 360kg / 380kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 20 cabines

FLEXI 1000/400
 TANKINHOUD  
• 1000l vacuümtank (thermisch verzinkt)
• 400l schoonwatertank (PE) 

 AANDRIJVING 
• Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 380kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3500 kg

 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 25 cabines

FLEXI 1200/800 PTO
 TANKINHOUD  
• 1200l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 2 x 400l schoonwatertank (PE)

 AANDRIJVING 
• PTO aangedreven, standaard voorzien van hydrotank en olie, 

hydropomp en -motor (Hydromotor voor MB Sprinter, VW Crafter en 
Iveco Daily. Andere voertuigen op aanvraag).

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 475kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig ≤ 5000 kg

 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 30 cabines

TYPE T PTO
 TANKINHOUD (THERMISCH VERZINKT) 
• 2400l vacuümtank / 
• 2 x 750l schoonwatertank
 
 AANDRIJVING 
• PTO aangedreven

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 5200l/min.

 LEEGGEWICHT 
• ca. 1400kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig ≥ 7500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 60 cabines

Pi
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-u
p 
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its

 

NIEUW!

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 2015-1.
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FLEXI 1200/800
 TANKINHOUD  
• 1200l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 2 x 400l schoonwatertank (PE) 

 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda  6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 450kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 30 cabines

FLEXI 1900/1100
 TANKINHOUD 
• 1900l vacuümtank (thermisch verzinkt)
• 2 x 400l & 300l schoonwatertank (PE)         
                                           
 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda 9,6kW, 13pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 4000l/min. 
• HD installatie 140 bar - 15 l/min

 LEEGGEWICHT  
• ca. 660kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig 6500 - 7500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 50 cabines

FLEXI 
1900/1100 PTO OOK LEVERBAAR! www.rombv.com

Onze onderdelencatalogus biedt uitkomst. De 

catalogus bevat de meest voorkomende producten en 

accessoires. U vindt elk onderdeel snel en eenvoudig 

met behulp van overzichtelijke afbeeldingen en 

artikelnummers. Neem direct contact met mij op om 

de onderdelencatalogus aan te vragen of om uw 

bestelling door te geven. 

Ik help u graag weer op weg!

Gouke Hylkema
Areamanager ROM BV

+31 (0)6 1552 4390

Onderdelen nodig?
Voor 12.00 uur besteld, dezelfde 
dag verstuurd!

Onderdelencatalogus
VIND ONDERDELEN SNEL & EENVOUDIG

Aanmelden ROM - E nieuwsbrief
Bezoek www.rombv.com/nl/aanmelden en voer hier uw 

gegevens in. Natuurlijk kunt u via een simpele afmeldlink in 

iedere nieuwsbrief zich te allen tijde weer afmelden.

Blijf op de hoogte!
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Vincent Avias, de jonge en dynamische 

directeur van FDS, heeft onlangs het Franse 

bedrijf overgenomen dat kan buigen op meer 

dan 25 jaar ervaring. Vorig jaar zijn ze gestart 

met een toilet service unit demotour en de 

reacties zijn zeer bemoedigend!

“Dienstverlening aan onze klanten staat bij 

ons hoog in het vaandel. Klanttevredenheid is 

een prioriteit voor FDS. Door deze uitbreiding 

van diensten vergroten we ons aanbod in de 

reinigingsindustrie,” legt directeur Vincent 

Avias uit. 

Een gespecialiseerde verkoper 
FDS is zeer toegewijd aan de producten van 

ROM. Het bedrijf heeft een vaste man in dienst 

die zich voor de volle 100% inzet voor ROM: 

Pierre Carrasco. “Pierre reist door heel Frankrijk 

als vertegenwoordiger voor de verkoop van 

ROM producten. Het was een logische stap 

voor hem om ook toiletservice producten te 

verkopen”, aldus Avias. 

 

“Ons doel is om de Franse markt te 

ontwikkelen, want er valt nog veel te winnen. 

Hiervoor organiseren we demonstraties, touren  

we door heel Frankrijk en zijn we present op 

diverse beurzen. Zo hebben we in december 

deelgenomen aan de Pollutec en is Pierre in 

maart op de EUROTOI om onze Franse klanten 

te woord te staan.”

 
Sinds begin 2014 kunnen toiletspecialisten terecht in eigen land. France Détection 
Services uit Le Thor, vlakbij Avignon in het zuidoosten van Frankrijk, is nu ook dé 
partner voor toilet service materieel.  FDS is voor ROM een steun en voor de klanten 
een vertrouwd aanspreekpunt. Naast een gedegen advies bieden zij ook kwalitatief 
hoogwaardige service, welke voor ROM belangrijke criteria zijn. 

    FDS PRO  |  Partner bij uitstek in Frankrijk

‘Frankrijk: Een bloeiende markt!’
IN

TE
RV

IE
W

Naam
Leeftijd
Functie
Bedrijf
Omzet

Actief in

Vincent Avias

29 jaar

Directeur en eigenaar

France Détection Services

€ 7,8 miljoen 

Verkoop van ROM toilet- 

service en rioolreinigings- 

materieel

Naast de lichtgewichte pick-up units in het ROM 

assortiment zijn ook de chassis cabine opbouw units 

zeer populair. Zo ook bij “Toiletten Service Kraus” in het 

Duitse Reichertshofen. Al meer dan 10 jaar worden de 

mobiele toiletten en plaszuilen van deze firma op vele 

plekken in Duitsland geledigd en gereinigd met de ruim 

15 jaar oude ROM Type T units. “Dit is ideaal, we hebben 

deze machines toentertijd tweedehands gekocht en 

tot op de dag van vandaag laten ze ons niet in de steek. 

“Mijn medewerkers máár ook ik zijn graag op pad met 

de ROM units. Bij aankoop waren ze opgebouwd op 

een Mercedes Vario, maar het voertuig begaf het eerder 

dan de service units, dus inmiddels liften ze mee op 

een Mercedes Atego. Hoe bedoel je slim investeren?” 

grinnikt Dhr. Kraus.

  “Oldtimer Type T” bij onze klant Martin Kraus

  De ROM Type T 

op het terrein 

van dhr. Kraus in 

Reichertshofen

Pierre Carrasco 
Tel: +33 (0)6 82 31 75 48

www.fdspro.com
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Volg ons op:

1
‘ Tijdens het reinigen van 
mobiele toiletten hebben 
omstanders en ikzelf last van 
stank en lawaai. Wat is hier 
aan te doen? ’

Antwoord: “Zogenoemde fecaliënlucht en 

lawaai zijn ongewenste bijverschijnselen 

die optreden tijdens het reinigen van 

mobiele toiletten. Zelf ondervindt u hinder 

hiervan en van de omgeving ontvangt 

u ook nog eens klachten. Gelukkig is 

hier zowel op uw bestaande als nieuwe 

machines iets aan te doen. Een koolfilter 

reduceert de fecaliënlucht en verlaagt het 

geluidsniveau! 

 

Hoe ontstaan de stank en het lawaai?
• In de vacuümtank bevinden zich fecaliën 

• Warm weer kan stankoverlast verergeren

• Door vacuüm te creëren via motor/

aandrijving ontstaat er (ongewenst) geluid

Oplossing | ROM Koolfilter
• Zeer goede prestaties doordat het een 

actief filter is en deze bovendien een lage 

luchtweerstand heeft

• Luchtfiltratie om stankoverlast te 

verminderen

• Geluidsreductie die de toilet service unit 

stiller maakt

• Duurzaam door de RVS behuizing  

En verder?
• Vervang het koolfilterelement 3 tot 4 keer 

per jaar om optimaal te kunnen werken 

zonder lawaai en stank

• U heeft meer plezier in uw werk en 

omstanders ondervinden minder last

 

2
‘ De zuigkracht van mijn unit 
neemt af. Wat kan ik hier aan 
doen? ’

Antwoord: “Soms komt het voor dat de 

vacuümkracht afneemt. Er is een aantal 

dingen die u kunt controleren. De stappen 

die u zelf kunt nemen om te ontdekken 

wat er mis is zijn opgesplitst in “lekkages” 

en “te kort aan luchtverplaatsing”.

Lekkages (er wordt ergens lucht 
aangezogen, wat het creëren van 
vacuüm belemmert):
• Staan de kranen allemaal dicht?

• Is de vacuümslang in orde? Lekt hij niet? 

• Zijn de zuigbuis en kogelkraan in orde?

TIP: Het is eenvoudiger om een lekkage
te vinden wanneer de machine op druk staat.  

Te kort aan luchtverplaatsing:
• Is de vacuümtank vol? 

• Is de vochtvanger of olieafscheider vol? 

• Is er een blokkade in de zuigslang, haspel 

of tankaansluitingen? De machine haalt zijn 

vacuüm wel, maar hij zuigt dus niet

• Hoe staat het met de spanning van de 

V-snaar? Slipt hij? 

• Draait de motor goed? Als deze niet vol gas 

draait, haalt de vacuümpomp ook zijn volle 

capaciteit niet

 
Overige oorzaken:
• Is de zuigkracht echt afgenomen? Of geeft 

de manometer het verkeerd aan? 

• Is de zuigkracht geleidelijk afgenomen? Het 

is mogelijk dat de pompschotten versleten 

zijn

• Het vacuüm is ook af te stellen met het 

vacuüm veiligheidsventiel. Deze moet op 

-0,7 bar te zijn afgesteld voor een ideale 

zuigkracht

AFTER SALES

In de toilettenbranche 
ervaren we een duidelijke 
piek van werkzaamheden in 
de zomermaanden. Hopelijk 
zijn ook de afgelopen 
maanden voor u voorbij 
gevlogen en bent u bijna 
klaargestoomd voor een 
nieuwe periode met een 
toestroom aan werk!  

Naast dat u zelf op adem wilt 

komen is het ook belangrijk dat 

uw unit in optimale staat is. Zo 

kunt u de aankomende periode 

weer comfortabel aan het werk. 

In deze editie geven we een tip 

om stank en geluid te reduceren 

en geven we antwoord op de 

vraag hoe een unit zijn maximale 

zuigkracht behoudt. Kijk snel 

hiernaast bij “veelgestelde 

vragen!”  

Staat uw vraag er niet bij? 
Schroom niet om ons te 
bellen!  
Tel. +31 (0)342 49 04 17

Erik van Walsum   
After Sales Manager
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https://www.facebook.com/romvacuummaterieel?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/rom-bv
https://twitter.com/rombv_nl
https://www.youtube.com/user/romtoday
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Ook een 
leuk toilet 
gezien?
Stuur door naar:
info@rombv.com 
of stuur ons een 
bericht via facebook

Japanse zakenmannen hebben 
een druk en hectisch leven.  
Om hun te helpen heeft de  
“Niban Too Corporation” 
speciaal een koffer ontworpen 
waarin niet alleen belangrijke 
rapporten kunnen bewaard, 
maar waar ook de behoefte  
“in” gedaan kan worden.  
Hoe bedoel je tijd besparen?!

Kakstoelen werden vanaf de 
Middeleeuwen tot aan de 
negentiende eeuw met  
regelmaat gebruikt door de 
rijkere bevolking van Europa. 
Deze overgebleven kakstoel 
is gespot in het Internationale 
Toilettenmuseum in New Delhi 
(India).

De “L’Urinette” in Montreal’s 
Whiskey Cafe is een urinoir  
ontworpen voor vrouwen. 
En dat eng uitziende witte 
uitsteeksel? Het is eigenlijk een 
handvat, dat wordt gebruikt om 
de kop 180 graden in positie te 
draaien.

De zogenaamde “P-tree”  
wordt graag gebruikt door de  
mannelijke bezoekers van het 
Deense Roskilde Music Festival. 
Het is een tijdelijk boomvrien-
delijk urinoir dat kan worden 
vastgemaakt aan elke boom 
met behulp van riemen. De 
P-Tree geeft een gevoel van 
vrijheid tijdens het plassen.

SP
OT

TE
D

 
 Gebrüder Baltensperger AG

 Gernstrasse 5
 CH - 8311 Brütten, Zwitserland
 Tel. +41 52 345 26 22
 www.gebaltag.ch

 Dietmar Kaiser AG
 Gewerbeweg 41
 FL - 9486 Schaanwald, Liechtenstein
 Tel. +423 237 55 88
 www.dietmarkaiser.com

 EUROM Sales  s.r.o.
 Podolí u Brna 473

 66403 Brno, Czech Republic
 Tel. +420 544 234 505
 www.eurom.cz

 France Détection Services 
 ZA Cigalière 2
 84250, Le Thor, France
 Tel. +33 490 337 514
 www.fdspro.com

 Underground Technical Services Ltd
 Unit 46, Broomhill Close, Tallaght
 DUBLIN 24, Ireland
 Tel. +353 (0)14 635 000
 www.utsltd.ie

 Aleco 
 Via Candiani 27/a
 I - 33170, PORDENONE, Italy
 Tel. +39 043 429 900
 www.jcostiba.pt 

 Motorrens SL
 C./Apel-les Mestres, 36-38
 E - 43206, REUS (TARRAGONA), Espana
 Tel. +34 977 32 81 05
 www.motorrens.es

 J. Pickart Produktions GmbH
 Gewerbestrasse 6
 A - 2281, RAASDORF, Austria
 Tel. +43 (0) 224 940 210
 www.pickart.at

 JCOSTIBA
 Rua Júlio Maia, No. 40
 P - 3780-233, ANADIA, Portugal
 Tel. +351 231 512 380
 www.jcostiba.pt

Gouke Hylkema

Area Manager ROM bv
g.hylkema@rombv.com
+31 (0)6 1552 4390

Charles van den Berg 

Area Manager ROM bv
c.berg@rombv.com
+31 (0)6 2157 4633

Angelo Mangieri 

Area Manager ROM bv
a.mangieri@rombv.com
+31 (0)6 1501 0972

ROM én onze lokale partners  
staan graag voor u klaar!


