VEDLIKEHOLDSRENS
I alle avløpsrør vil det over tid bygge seg opp et belegg på innsiden som hindrer gjennomstrømming av avløpsvannet. Dette kan føre til tilbakeslag eller lukt på kjøkken,
bad eller toalett. Kontakt oss for en gratis befaring og for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.
Anse jobben som gjort
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Tlf: 02490

Ventilasjon

Avløp

Metoder

Etter oppkjøpet av Power Clean

Vi kjenner symptomene på rør som

Det

er

totallever-

er påvirket av tidens tann og vi vet

dyprensing av kanaler og vifter

andør innen sanering og rensing

hva som skjer når de sprekker eller

eller viftehus i ventilasjonsanlegg.

av ventilasjon og ventilasjonsan-

tettes. Vi har også teknologien og

Vi

legg, i eneboliger, leiligheter i

kompetansen som skal til for å løse

jøring

borettslag og sameier, skoler og

problemet, enten det dreier seg

helt uten kjemikalier, pulver eller

barnehager, sykehus og ulike insti-

om rehabilit
ering av eksisterende

andre løsemidler, under kontrol-

tusjoner og offentlige bygg. Vi

røropplegg, løse opp tette avløp

lert avtrekk for distribuering eller

renser også ventilasjonsanlegg i

eller forebyggende rens. Den beste

oppsamling av belegg og støv.

kontorbygg, næringsbygg, indus-

måten du kan finne ut hvordan det

Oppdragene utføres vanligvis av

tribygg,

kantiner

står til med et rør er å studere det

operatører med håndholdt verktøy

og storkjøkken, i tillegg til skip.

fra innsiden. For å utføre en slik

og mekaniske vifter, men kan også

Vi utfører partikkelmålinger for å

rørinspeksjon kreves både svært

utføres med spesielle roboter med

påvise sopp, mugg og bakterier i

avansert teknologi og omfattende

påmontert kamera og renseutstyr.

ventilasjonsanlegg, kontroller av

kunnskap. Vi har begge deler. I

Vi bruker også tørrisblåsing i de

luftgjennomstrømning og video-

tillegg har vi en av landets mest

tilfeller hvor det er mest hensikts-

inspeksjon av kanal og kanalsys-

allsidige og moderne utstyrsparker

messig. Dette kan for eksempel

temer. Vi tilbyr også tidsbestemte

for kontroll, rens og utbedring av

være

vedlikeholdsavtaler.

røranlegg.

belegg av fett, ved sotskader eller

TT-Teknikk

også

restauranter,

finnes

flere

foretrekker
med

i

metoder

mekanisk

roterende

kanalføring

for

reng-

børster,

med

stort

for fjerning av tagging på plexiglass, statuer eller skilt.
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Hvorfor Power Clean?
Fordi vi får jobben gjort raskt og
effektivt. Siden starten i 1986 har
vi blitt en av landets ledende totalleverandører av spesialtjenester
innen vann og avløp. Våre over 100
medarbeidere kan “alt” om kontroll
og utbedring av alle typer vann- og
avløpsrør. I tillegg er de hyggelige,
alle som en.
Siden 2016 har Power Clean vært
en del av TT-Teknikk AS. Power
Clean har gjennom de seneste
årene spesialisert seg på vedlikeholdsrens av avløpsrør og ventilasjonsanlegg og TT-Teknikk har valgt
å beholde Power Clean som merkenavn for dette tjenesteområdet.
Vi har også en av de mest
komplette utstyrsparkene innen
feillokalisering og utbedring av
vann- og avløpsrør. Selv om de
aller fleste av våre kunder er lokalisert på Østlandet, utfører vi også
et stadig økende antall oppdrag
for både private og offentlige
kunder fra våre avdelingskontorer i
Vestfold og Trøndelag.
Kontakt oss for en gratis
befaring og for å høre hvordan
vi kan hjelpe deg.

Vår garanti:
Trygghet og tillit
Profesjonelt utført arbeid til riktig pris
Raskt og effektivt uten å kompromisse på kvalitet
Hyggelige og serviceinnstilte mennesker
Dokumentasjon og garanti på utført arbeid
www.powerclean.no
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Merker økt effekt på en del avsug og at vi ser at det blir mindre møkk som samler seg rundt avtrekkskanaler
og rister, som igjen tyder på at lufta generelt er renere.Vi er veldig godt fornøyd med både jobben som ble
gjort og dokumentasjon i etterkant. Takk for vel utført jobb.

Morten Rønning, Leder eiendom, drift og service, Topro AS

En del av

Avd. Oslo

Avd. Vestfold

Avd. Trøndelag

Avd. Buskerud

Betjeningsområder:
Oslo/Akershus
Adresse:
Fetveien 33,
2007 Kjeller

Betjeningsområder:
Vestfold/Telemark/
Østfold/Buskerud
Adresse:
Løkka 33,
3271 Larvik

Betjeningsområder:
Trøndelag
Adresse:
Fossegrenda 24,
7025 Trondheim

Betjeningsområder:
Hele landet
Adresse:
Holmenvegen 2,
3402 Lier
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