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VI SPOLAR RENT I SKÅNE
Spolpågarna grundades år 1992 av Roy Hylander och
Christer Persson, sedan dess har vi hjälpt kunder i både
privat och offentlig miljö i hela Skåne med alla slags avlopps- och rörspolningar. Inom företaget finns tio professionella medarbetare som alltid är vakna för nya tekniker
och utrustning. Tillsammans med ett par utvalda samarbetspartners kan vi utföra slamsugnings- och spolarbeten i alla sorters rörsystem.
Vi ser kvalitet, miljö och arbetsmiljö som samverkande
delar i all vår verksamhet. Det innebär att vi verkar för att
våra tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar och att de utförs med minsta negativa miljöpåverkan.
Andreas Granell och Spolpågarna

ABTOT

AB TAGE OLOFSSONS TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
50-årigt företag. Utför allt i trädgården. Mycket lång erfarenhet inom företaget. Utför
trädgårdsanläggning enligt egna eller andras ritningar.
En av våra specialiteter är dränering.
ABTOT utför markentreprenader för bostadsföringar, kommunala bostäder, privata
trädgårdar, schakter till byggmästare, rörläggare och elfirmor.
Välkommen att kontakta oss!
Tel 040-54 84 92 • Mobil 0708-96 47 55 • info@abtot.se
www.abtot.se

VÅRA TJÄNSTER:
Högtrycksspolning i avloppsrör av alla slag
Långsamt flöde, kluckande ljud och dålig lukt i avlopp kan
vara tecken på att det är dags för en högtrycksspolning.
Spolpågarna arbetar med spolningsteknik som är skonsam
för rören och anpassad till den typ av stopp det rör sig om.
En högtrycksslang med maximalt 400 bars tryck, förs ned i
ledningen och slår hål på stoppet i ledningen. Den drivs fram i
röret med hjälp av en bakåtriktad stråle som samtidigt rengör
ytan i röret. Beror stoppet på matfett eller liknande används
hetvatten vilket är både effektivt och miljövänligt.

UNDERHÅLLSSPOLA REGELBUNDET
– UNDVIK AKUTA PROBLEM!

Slamsugning
Vi utför effektiva slamsugningar i det större ledningsnätet
och i enskilda installationer som till exempel olje-, fett- och
slamavskiljare, spolrännor, septitankar, dagvatten- och trekammarbrunnar. Allt slam körs därefter till reningsverk eller
avfallsstation.

Rörinspektionen hittar stoppen
Vi har kamerautrustning som möjliggör rörinspektion i rör
från 50 mm upp till 1000 mm. Det är det bästa sättet att
inspektera och dokumentera dina ledningssystem. Vi kan
hitta skarvförskjutningar, sättningar, rötter, beläggningar,
främmande föremål som spolats ner och annat
som påverkar rörens kapacitet.

Rotfräsning
Problem i avloppen kommer ibland av rötter, flytspackel,
rostavlagringar eller andra hårda beläggningar. Vi kan ta
bort dem på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av ett
fräsinstrument kombinerat med filmning. Kapaciteten i vår
utrustning är bred och klarar rör från 70 mm upp till 800 mm.

Jour
Eftersom översvämningar och avloppsstopp inte alltid sker
på kontorstid så har vi jour dygnet runt vilket innebär att du
får kompetent hjälp med rätt utrustning när du behöver det.
På så vis sparar vi stora kostnader åt våra kunder varje år.

Suger & Blåser material
Makadam • Trossbottenmaterial • Grus/sand
Isolering • Lera/jord • Betong • Slam • Aska
Blästersand • Spannmål • Mjöl • Vatten

Jour dygnet runt!
········

Tel. 046–571 90 • 0706–98 70 98 • info@sydvac.se

www.sydvac.se

RÄTT BILAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Våra specialutrustade kombibilar används vid slamsugning och
spolning, både i det större ledningsnätet och i fastigheter.

Världsklass Slamsugare

SCANNA QR-KODEN
OCH KOM DIRET TILL
VÅR HEMSIDA!

Tillsammans med Spolpågarna har vi utvecklat
några av de mest effektiva slamsugare - hög
effektivitet och enkel att använda.
Kontakta oss för mer info.

J. Hvidtved Larsen AB • Sjöhusvägen 21 • 241 22 Eslöv • +46 (0) 413 644 30 • jhl@hvidtved.se• www.hvidtved.se
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