
Rent vann under høyt trykk 
- den beste måten å rense rør på

Om avløpsrens
I alle avløpsrør vil det over tid bygge seg opp 
et belegg på innsiden som hindrer gjennom-
strømming av avløpsvannet. Dette kan føre 
til tilbakeslag eller lukt på kjøkken, bad eller 
toalett. TT-Teknikk er en av landets ledende 
totalleverandører av spesialtjenester innen 
vann og avløp og våre over 100 medarbei-
dere kan “alt” om kontroll og utbedring av 
de fleste typer vann- og avløpsrør.

Den beste måten å unngå tette rør på er 
regelmessig rens som forhindrer fett og
avleiringer å feste seg i røret. 
 

Vi har over 30 års erfaring med spyling av 
avløpsledninger, og velger både verktøy og 
metode for å gjøre jobben så effektiv som 
mulig, basert på ledningsnettets geometri, 
materialer og eventuell problemhistorikk.
 
Vi foretar en gratis befaring før avtalen 
inngås, og gjennomfører enten én spyling 
eller flere, med en fornuftig intervall mellom 
hver gang. Ved slike avtaler inngår en garanti 
på utført arbeid frem til neste avtalte 
spyling. Vi utfører oppdrag for både private 
over hele landet.

AVLØPSRENS
Unngå tilbakeslag eller lukt på kjøkken, 
bad eller toalett

En del av TT-Teknikk

Ta kontakt med oss for gratis 
befaring på post@powerclean.no 
eller telefon 800 35 300
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Power Clean - en del av TT-Teknikk
TT-Teknikk er en av VA-bransjens ledende leverandør
innen rørfornying og tjenester innen vann og avløp. 
Vi har over 35 års fagkompetanse og kontrollerer og 
utbedrer de fleste typer vann- og avløpsrør.

Vi er godkjent lærebedrift og innehar sentral 
godkjenning av høyeste klasse innen vårt fagområde.
 

Totalt er vi rundt 150 ansatte og omsetter for 
250 mill i året. Vi er eid av Recover og har også 
flere datterselskaper innen VA.

Vi har også en av de mest komplette utstyrsparkene
innen feillokalisering og utbedring av vann- og
avløpsrør. 

Våre tjenesteområder:

Rørfornying

Offentlig rørfornying Avløpsrens

Graving

Høytrykksspyling

VA-kontroll

Slamsuging Rørinspeksjon

Ventilasjonsrens

En del av TT-Teknikk


