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BUFFER VERGROTER

Buffervergroter voorkomt stormwater overlast
De TBS PBBV bladbuffer vergroter is de oplossing voor situaties waar men problemen met wateroverlast tracht op te
lossen door rioolputten als super kolk te gebruiken en dit door middel van toepassing van een putafdekking met een
rooster deksel.
Een goed voorbeeld hiervoor zijn hellende wegen met een
soort van kolk uitbouw of een voorziening langs de weg
gecreëerd door trottoir banden met daarin een afvoer/
inspectie put met putafdekking en roosterdeksel.
Probleem is echter dat flink stromend water vaak bladeren en
takjes meenemen. Dit organisch materiaal doet de roosters
dichtslippen en bij een opstapeling wordt de afvoercapaciteit
van het rooster drastisch vermindert.
De oplossing is de HDPE Buffer vergroter type PBBV-303
passend op de putafdekkingen 313 en 313 Vepro. Door de
unieke opbouw van dit product blijft de afvoercapaciteit
gegarandeert en voorkomt u wateroverlast.

In het najaar kan een grote
hoeveelheid bladeren
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ervoor zorgen dat een
traditioneel deksel snel
verstopt geraakt. Bij de
HDPE Buffer vergroter
blijft de afvoercapaciteit
gegarandeert.
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Uniek design
Door een soort van paddenstoel te creëren en in de
omhoog staande cilinder geperforeerde openingen te
maken is er nog steeds voldoende afvoer capaciteit als
de gaten in het deksel dicht geslipt zijn of vol liggen met
bladeren en takken.
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De Buffervergroter is eenvoudig te installeren op bestaande
putafdekkingen van het type 313-313 Vepro maar kan ook op
aanvraag op maat gemaakt worden voor andere afdekkingen.

Toepassingen
De HDPE Buffer vergroter type PBBV-303 kan op
verscheidene locaties geïnstalleerd worden.
Denk maar aan locaties zoals kolk/afvoerput
uitbouw, afvoerlocaties naar wadi’s, hellende wegen
met instroomvoorziening naast het rijgedeelte,...
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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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