SERVICE
Vi utfører service og vedlikehold av alle typer vann- og avløpsrør. Alt fra rørinspeksjon for
å finne feil og kartlegge behov, til høytrykksspyling med avansert utstyr, og slamsuging av
kummer, tanker, sandfang, og sluk eller rister.
Anse jobben som gjort

www.tt-teknikk.no

Tlf: 02490

Tjenesteområder

Rørinspeksjon

Slamsuging

Høytrykksspyling

Rørinspeksjon er et viktig verktøy

Slamsuging er en felles betegnelse

Høytrykksspyling er den mest

for å finne feil eller kartlegge behov

for tømming av kummer, tanker,

effektive måten å fjerne tilstop-

for utbedrings- eller vedlikehold-

sandfang og sluk eller rister. Vi har

pelser i avløp på. Derfor brukes

stiltak på rørsystemer.

flere spesialbiler som kombinerer

denne metoden som et akutt tiltak

behov for spyling og oppsuging av

når skaden allerede har skjedd.

Vi bruker avansert kamerautstyr

væske og masser som må depo-

Men stadig flere av våre kunder

tilpasset det enkelte rør, avhengig

neres på godkjente mottak. Vi tar

ønsker å få utført spyling av vann-

oss også av deponering av masser

og avløpsrør som en del av det

og

ordinære vedlikeholdet av bygget.

av dimensjon og lengde. Alle
inspeksjoner som foretas, dokumenteres på film. Som kunde vil du
også få en skriftlig tilstandsrapport.
Vi kan også være behjelpelige med
å foreslå anbefalte tiltak i etterkant av en rørinspeksjon, eller en
komplett kartlegging av et røropplegg, inkludert trasesøk. Ved slike
oppdrag utvides dokumentasjonen
til kunde med oppdaterte ledningskart og en samlet vurdering av

nødvendig

rapportering

til

kommunen.
Det
Vi

utfører

gjennom
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avløpsrør utføres av fagfolk. Feil

løpende oppdrag for både private

bruk av vann under høyt trykk

og offentlige oppdragsgivere.

under eller i bygningen kan forårsake store skader både på rørene
og på bygningsmassen.
Vi har både riktig utstyr og erfarne
folk til å gjøre jobben.

tilstanden på røropplegget.
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Hvorfor TT-Teknikk?
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.tt-teknikk.no
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Anbudet gjaldt inspeksjon av avløpsrør for mulig skade. Mottok raskt klart og tydelig anbud, raskt fremmøte, hyggelige og kompetente operatører møtte på avtalt tid. Kunne også tilby eksakt posisjonering av
kameralokalisert skade (geoposisjonering). Var konkurransedyktig på pris, men opplevde at de tok svært
godt betalt for geolokalisering som en tilleggstjeneste når de allerede var på stedet.

Ragnar Kårhus, Oslo

Brukte TT-Teknikk AS fra Kjeller til rørinspeksjon. Og ble kjempefornøyd. Raske til å komme var de,
og ga virkelig gode råd. Samt at jeg naturligvis fikk svar på det jeg lurte på. Prisen ble som avtalt. Så
jeg er veldig fornøyd med dem og kan anbefale dem på det varmeste til andre.

Cornelia Vahlenkamp, Eidsvoll
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