
Renovering af 
afløbsinstallationer 

Med EASYliner´s renoveringsmetoder 

bliver de gamle afløbs installationer  

igen som nye indvendigt. Dette sker 

uden at man som bebor behøver at 

fraflytte lejligheden.  

Arbejdet udføres uden at der opstår 

byggerod, støv, støj eller nedbrydning 

af vægge, gulv eller loft imens vores 

arbejde på går. I det hele processen er 

hurtig og meget effektiv, kan man 

anvende sit afløb igen samme dag. 

Vores materiale kan anvendes på alle 

typer af afløbsinstallationer.  

Vi tilbyder også renovering med 

strømpeforing af de gamle 

afløbsinstallationer såfremt dette 

ønskes.  

 

Vi tilbyder også renovering af de 

gamle ventilationsskakte eller skorstene 

med vores foringsmetoder.  
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Hos  lægger vi som 

virksomhed stor vægt på 

at være værdiskabende 

Alle skal have en succesoplevelse 

Høj faglighed, kvalitet og effektivitet er 

gamle kerneværdier, som vi værner om. 

Effektivitet og synergi i arbejdet 

Vi sørger altid for at have hjertet med i vores 
arbejde. På den måde får man 

nytænkningen og engagementet med i sit 

arbejde og kan levere et resultat, man kan 
stå inde for med sin faglige stolthed. 

 
"Nye rør uden byggerod” 

 



 

Materiale  

Vi anvender et polymer plastmateriale 

som hedder ElastoFlake. Dette materiale er 

specielt udviklet til støbejern, plast, beton, 

rustfrit stål og kobberrør. Denne alsidighed 

gør det til det perfekte valg til renovering 

af afløbsinstallationer og ventilations 

skakte. Vores materiale kan anvendes 

sammen med andre renoveringsløsninger 

til afløbsrør, kloakrør og ventilationsskakte.  

 

Fordelene er mange: 

Lugtfri – ingen lugtgener 

Hurtigt hærdende – hærder samme dag  

Elastisk – kan optage revnedannelser  

Kemisk resistent – nedbrydes ikke ved brug 

af kemiske stoffer 

Glat overflade – modvirker tilstopning  

. 

 

  

Metoden 

1. Rådgivning /tilbud 

2. Forberedelse 

3. Afdækning/Rensning/Tv-inspektion 

4. Udtørring/ forberedelse til foring 

5. Foring (min. 3 gange) 

6. Tv-inspektion af udført arbejde og 

genmontering af sanitet 

7. Aflevering af Projektmappe 

 

 

Alt samlet under et tag  

Vores medarbejderstab tæller både  

VVS-montører, blikkenslagere, tømrere og 

murere, hvorfor vi kan tilbyde vores ekspertise 

indenfor alle indvendige installationer, 

udskiftninger og renoveringsarbejder.  

Stor erfaring i renoveringsprojekter indenfor 

renovering af afløbsinstallationer. 
 

"Nye rør uden byggerod” 

  

 

 

   

Med et valg af  

Som leverandør er fordele mange: 

 

• Professionel Projektstyring og bebor 

information 

• Danske Teknikker med stor erfaring 

• Metode godkendt af Teknologisk Institut – 

Rørcenter anvisning 022 

• Internationalt anerkendt foringsmetoder 

(Bl.a. Danmark, Finland og Tyskland)  

Garanti 

Medlem af TEKNIQ, som har etableret Dansk 

VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-

arbejder. Dækker udgifter optil 150.000 kr. 

Samt af BYG (Byggeriets arbejdsgivere) 

Når du vælger en håndværker, der er medlem 

af BYG, sikrer du dig samtidig BYG's 5-års 

garantiordning på den håndværksmæssige 

udførelse af alt arbejde til private forbrugere, 

Dækker udgifter optil 100.000 kr. 

gir 10 års garanti på udført 

arbejde 

 

 

Kontakt os 

EASYliner 
Amager Landevej 174 

2770  Kastrup 

Tlf. (+45) 32951313 

Mobil (+45) 27106505 

E-mail:  hrs@easyliner.dk 
Besøg os på internettet:   www.easyliner.dk 
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