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Kontakta oss så kommer vi ut och inspekterar på plats. Vänta inte tills 
det är för sent med renoveringen av era rör – det kan bli kostsamt!

Osäker på kvaliteten på era gamla rör? 

VI UTFÖR

Relining, rörservice, kamerainspektioner,
stopp och spolservice, rotbeskärning, 

åtgärdslösningar.

FÖRDELAR

Mindre kostnader, mer tidseffektivt,
mindre materialåtgång, inget bygg-

damm och färre transporter.

SERVICE OCH JOUR MILJÖ

Vi erbjuder jour dygnet runt! Ofta uppstår 
akuta ledningsproblem som vattenläckage 
eller stopp i avloppet efter arbetstid, under 

helger och på kvällar.

Vi använder endast godkända 
och beprövade produkter.

Vi är stationerade i Ystad 
– men arbetar obehindrat 

över hela Skåne.

HELA SKÅNE

Kontakta oss för en kostnadsfri 
offert – eller om du bara vill veta 

mer om relining.

OFFERT

Vår personal är utbildad inom 
både härdplasthantering och 
brandskydd och är auktorise-
rade installatörer med många 
års erfarenhet i branschen. 
Vid relining så använder vi 
en beprövad produkt, som är 
slitstark och motståndskraf-
tig mot det slitage som sker i 
ett avloppssystem. Vi har ett 

genomförande som är anpas-
sad att möta de krav som du 
som fastighetsägare ställer på 
ett hantverksföretag som ska 
utföra arbete inne i fastighe-
ter. Vi är engagerade och ly-
hörda för de behov som upp-
står vid denna typ av uppdrag 
i en fastighet.

Vårt arbete
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Relining är samlingsbegreppet i branschen för att förnya och renovera rör- 
ledningar från insidan. Reliningen kan utföras på olika sätt och med olika 
typer av metoder. PipeRelining Syd använder en beprövad metod med  en 
egenutvecklad teknik för bästa resultat.

Relining – nya rör i dina gamla

Vår produkt

I så fall har ni kommit rätt! Idag är det enklare än någonsin – istället för stambyte 
kan man välja att renovera gamla utslitna avloppsrör, så kallad relining. 
Traditionellt stambyte är ett omfattande och mycket dyrt ingrepp i fastigheten, 
med PipeRelining Syd får ni nya avloppsrör utan att vi river ut dom gamla. 
Det till en bråkdel av priset jämfört med traditionellt stambyte. Vid relining låter 
man de gamla rören sitta kvar och vi belägger insidan med nytt material.

Materialen som vi använder för att renovera rör är en beprövad och godkänd 
produkt. Den har tillverkats  sedan 50-talet och är vanligt förekommande i 
karosser till sportbilar, blad till vindkraftverk och mycket mer. Vårt material och 
vår produkt har testats och godkänts av olika certifierings-institut i flertalet 
länder. Vår produkt har en livslängd på minst 50 år och i de flesta fall lämnar vi 
10 års garanti på utförandet.

Vi erbjuder jour dygnet runt – ofta uppstår akuta ledningsproblem såsom 
vattenläckage eller stopp i avloppet efter arbetstid, under helger och på 
kvällar. Därför har vi på PipeRelining Syd alltid jour dygnet runt.

Stopp i avloppet i kök eller på toaletten, rör som slammat eller växt igen, 
frusit sönder eller på annat sätt havererat, kan ge vattenskador, som är svåra 
och dyra att åtgärda. Ring oss dygnet runt, direkt när skadan uppstått eller 
när du märker att vattnet inte rinner undan som det ska!

Våra jourbilar är alltid snabbt på plats för att stoppa skadan och åtgärda 
avloppsproblemen. Det bästa är att ringa före olyckan – för att förebygga. 
Det blir billigast och skapar trygghet i ditt boende.

Vi har flera samarbetspartners, därför kan vi vara snabbt på plats och 
erbjuda flertalet tjänster.

Återkommande stopp i avloppen? Då kan en TV-inspektion vara 
rätt för dig! Vid reparation eller om- och tillbyggnader av fastig-
heter kan en kamerainspektion av spill-/dag- och dränerings- 
vattenledningar vara en god idé.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, privata fastigheter och 
företag en övergripande kontroll. Onödiga kostnader kan sparas 
med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen.

Vid driftstörningar i ledningar kan vi med hjälp av en kamera 
undersöka felorsak och bestämma dess avstånd till start-
punkten. Underhållsinspektion av rörledningarna kan ge bra 
underlag för att planera reparationer eller byte av avloppsrör 
som är skadade på olika sätt.  Det finns fyra kategorier av 
TV-inspektioner som vi kan erbjuda, kontakta oss eller se vår 
hemsida för mer information.

PipeRelining Syd arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. 
Miljöarbetet präglas därför av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. 
Vi uppfyller lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksam-
het. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

Vi använder endast 
godkända och 

beprövade produkter.

Relining – kostnadseffektivt, snabbt, smidigt och komfortabelt!

1. INFORMATION 
Vi informerar alla berörda om vad som kommer att ske och hur det går till. 
Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås 
alla frågor.

2. RENSNING 
Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, 
golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar 
noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Boende behöver ej 
flytta under arbetets gång – de behöver inte ens flytta undan sina möbler.

3. INSPEKTION 
Med videokamera görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet 
där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. Är 
rören i så dåligt skick att de behöver lagas har vi en egen teknik för reparation.

4. NYA RÖR MED RELINING 
Nu går vi in och bygger de nya självbärande rören i de gamla. Med en unik 
teknik monteras nya rör invändigt i de befintliga. Det nya röret är färdigt 
att användas samma dag.

5 . DOKUMENTATION 
När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket 
starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya 
rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion – alla ledningar 
dokumenteras med spårbarhet på film. Vi monterar sedan tillbaka sanitets-
porslin och vattenlås  –  när det är gjort märks det inte att vi har varit där.

6.  ÖVERLÄMNING 
Till sist överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. 
Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad 
kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, 
i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen 
utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av fram- 
tida arbeten i rörsystemet.

Dags för avloppsrenovering?

VÅR METOD

Service och Jour Rörinspektion

Miljö

PipeRelining Syd ska i sin verksamhet med rörrenovering av spill- och dagvattenledningar 
i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Information om vår produkt och våra 
tjänster ska vara tydlig. Vi lägger stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär 
och att kundens förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas 
av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå 
sin roll i kvalitets- och miljöarbetet.

Kvalitet
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