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HET PROBLEEM:

Na hevige regenval ontstaan regelmatig grote plassen voor of in de nabijheid van kolken.

NADELEN
• beperkte vuilopslag
• snel verstopt
• wateroverlast door te  

trage afvoer
• regelmatig reinigen 

van kolk en riool
• arbeidsintensief
• hoge kosten

1. De kolken kunnen dan niet naar behoren werken 
omdat de vuilopvang in de kolk vol zit en een 
goede waterafvoer belemmerd wordt. 

2. Gebladerte, bloesem en ander straatvuil is een 
groot probleem in de kolken. Vooral wanneer 
is gekozen voor ondiepe kolken i.v.m. kabels 
en leidingen. Deze kolken moeten méér 
dan gemiddeld gereinigd worden omdat de 
vuilopvang sneller vol zit.

3. Ook de diepste straatkolk moet periodiek 
leeggezogen worden. Dat is een arbeidsintensieve 
bezigheid en de kans op het in ongerede raken 
van het stankscherm is tijdens het reinigen altijd 
aanwezig...

4. Een gedeelte van het straatvuil belandt in het riool 
en zal tegen hogere kosten verwijderd moeten 
worden.

ZONDER GULLY STRAINER

Bij zware regenval zullen 
verstopte kolken door de 
vertraagde waterafvoer 
snel voor wateroverlast 
zorgen.

Bij dit niveau begint 
de kolk al verstopt 
te raken.



DE OPLOSSING:

Met de GULLY STRAINER zijn genoemde problemen verholpen. GULLY 
STRAINER is een uit volgens DIN gerecycled PE plaat vol met gaatjes, die 
voor een constante afvoer zorgen. 

Door de speciale samenstelling van het materiaal is de plaat vettig. Vuil 
kan zich dus niet hechten aan het oppervlak of in de gaatjes. 

Door gebruik te maken van dit onverwoestbare materiaal is de investering 
in een GULLY STRAINER binnen de korste keren terugverdiend.

VOORDELEN
• lage aanschafkosten
• installatietijd van enkele minuten
• materiaal uit vlgs DIN  

gerecycled PE
• constante afvoer van water
• • 3 x méér vuilopslag, dus verlaging 

van de reinigingsfrequentie
• géén rioolvervuiling
• enorme besparing in  

onderhoudskosten en tijd
• met GULLY STRAINER wordt  

de aanschafprijs zeer snel  
terug verdiend

Constante waterflow 
waardoor het snel 
wordt afgevoerd.

Het opgehoopte 
vuil geeft hier geen 
probleem omdat de 
GULLY STRAINER voor 
een probleemloze 
doorstroming zorgt.

DE INSTALLATIE VAN DE GULLY STRAINER IS MINUTENWERK!
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TBS maakt deel uit van de TBS-SVA Groep.  Binnen de GWW 
infrastructuur zijn wij als marktleider in Nederland dé adviseur 
voor afwateringsvraagstukken. Innovatie, duurzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis van ons beleid 
en assortiment. Onze eigen engineeringsafdelingheeft zorgt 
voor een afwateringsoplossing op maat.

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze 
in zowel punt- als lijnafwatering en alle soorten van 
toegangsystemen zoals putafdekkingen en luiken. 

Binnen de afwateringsmarkt zijn wij de toonaangevende 
organisatie als het gaat om certificering op zowel product-, 
management- en milieuniveau.

Onze medewerkers zetten zich gemotiveerd en met veel 
werkplezier in voor een gezond bedrijf met passie voor de 
klant.
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