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RObu
Opslag en Infiltratietanks
Innovatieve leidingsystemen
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Buffertanks zijn uitermate geschikt voor het opvangen, 
bufferen , behandelen van grote volumes (regen-)
water en het later gereguleerd af voeren en/of te 
infiltreren in de grond. De RObu tanks worden vooral 
toegepast in de utiliteitsbouw, gemeentelijke projecten 
en wateropslag voor b.v. in de tuinbouw. Ook in de 
chemische industrie kunnen door de hoge resistentie 
van het HDPE de RObu staalversterkte buizen worden 
toegepast. Infiltratiesystemen worden gebruikt om 
de pieken in regenwaterafvoer op te vangen en 
langzaam te laten infiltreren in de grond en/of met een 
debietregulator at te voeren naar het oppervlaktewater.

ToepassingenHet modulaire RObu systeem 
geeft de mogelijkheid om 
eenvoudig te kiezen en een 
buffer- en/of infiltratiesysteem 
te ontwerpen voor uw project 
specifieke eisen.

De basis van de buffers zijn de 
met staalversterkte HDPE buizen.

 ● Regen & ondergrondse wateropslag en 
infiltratieoplossingen, vervaardigd uit met 
staalversterkte HDPE buizen

 ●  De perfecte oplossing: Hoge mechanische sterkte door 
de stalen profielen, gecombineerd met  lichtgewicht 
en duurzaam HDPE. Dat maakt het transport en de 
installatie een stuk gemakkelijker.

 ●  Het RObu systeem is modulair en veelzijdig en kan 
aangepast worden aan de eisen voor het project.

 ●  De buffer-/infiltratie capaciteit wordt uitgerekend 
aan de hand van dak- en verhardingsoppervlakken 
en berekend met behulp van de geldende 
regenwaternormen. Daarna kan BCT het 
leidingsysteem dimensioneren.

Innovatief, Veelzijdig en Effectief

Voordelen van het RObu systeem:

 ● Modulair, 100% aanpasbaar aan elke configuratie en gewenste specificatie.
 ● Deze met staal versterkte wikkelbuizen zijn gemaakt van HDPE, en zijn met hun hoge ringstijfheid 

(SN16) twee keer sterker dan de veelgebruikte SN8 buizen.
 ● Verkrijgbaar met verschillende perforaties.
 ● De buizen zijn standaard voorzien van mof en spie.
 ● Diameters van 300mm tot en met 1600mm inwendig. Door de grote diameters kan snel veel volume 

aangelegd worden. Door onze project aanpak kan er optimaal gebruik worden gemaakt van het 
beschikbare oppervlak voor een zo groot mogelijk volume.

 ● Creëren van grote opslagvolumes onder b.v. parkeerplaatsen, gebouwen, wegen, etc.
 ● Compleet programma van hulpstukken aanwezig.

Veelzijdig



 ● Snel te installeren door het 
geringe gewicht.

 ● Minder grondwerk door geringe 
uitwendige diameter t.o.v. 
andere systemen.

 ● Eenvoudige en snelle 
koppeling van de buizen d.m.v. 
EPDM-ring. Verbinding zonder 
elektrolas.

Besparingen

 ● Beschikbare diameters van 
DN300 t/m/ DN1600

 ● Compleet programma aan 
bochten, T-stukken, verlopen.

 ● Flexibel en bestand tegen scheuren tijdens transport en verwerking.
 ● Eenvoudig te transporteren, te verplaatsen en te verwerken.
 ● Het systeem is 100% modulair en bestaat uit componenten die als puzzelstukken in elkaar 

passen. Door prefab aanpak geen bewerkingen op het project.
 ● Snelle montage verkort de totale projectduur.
 ● Door de plaatsing van schachten op bereikbare plaatsen, kan het systeem perfect worden 

gereinigd en geïnspecteerd, zodat de optimale werking kan worden gegarandeerd.

Installatie en onderhoud

Hulpstukken en afmetingen
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SPM, gegolfd stalen muilvormige profielen SPIROsol, gegolfd stalen duikerbuizen

ROwat, kunststof damwand Super Cor, gegolfd stalen duikerbruggen en tunnels

ROwat, kunststof beschoeiing Multi-plate, gegolfd stalen duikers en tunnels

Wijzigingen voorbehouden © niets uit deze brochure mag 
worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming.

Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek
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infobct@bergschenhoek-ct.com

www.bergschenhoek-ct.com

Bergschenhoek Civiele Techniek BV

010 524 26 50
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