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Inspectieputten

Toebehoren

Mofbuizen Doorpersbuizen

Producten voor opensleufmethoden en sleufloze technieken

Hulpstukken

Het materiaal van Steinzeug-Keramo

Wij produceren en leveren gresbuizen, inspectieputten 
en bijpassend toebehoren. Onze keramische producten 
bestaan voor 100% uit de natuurlijke grondstoffen klei, 
chamotte en water. Wij vullen ons assortiment aan met 
bijpassende producten die niet van keramiek zijn ge-
maakt, zoals manchetten.

Wij verbeteren de  
levenskwaliteit van 
ons allemaal  

 ■ Oplossingen voor toekomstgerichte  
riolering

 ■ Rendabiliteit gedurende vele  
generaties

 ■ Veiligheid voor mens en milieu
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Onze Cradle-to-Cradle®-gecertificeerde producten voldoen aan de hoogste
eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en gebruiks-
duur:
 . Dankzij het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de modernste proces-
techniek zijn onze producten extreem robuust.
 . Ze gaan meer dan honderd jaar mee en zijn volledig recyclebaar. 
 . De buizen en hulpstukken zijn afgestemd op een efficiënt bouwplaats- 
management.

Gres betekent toekomst. 
Daarom is er over de hele wereld vraag naar onze systeemoplossingen voor 
afvalwater. 

HET SYSTEEM VAN STEINZEUG-KERAMO
STERK EN DUURZAAM

Steinzeug-Keramo is een onderneming van Wienerberger AG en Europa’s 
grootste producent van gresonderdelen voor de afvoer van afvalwater. Op 
drie locaties in Duitsland en België produceren wij gresbuizen en hulpstuk-
ken van de hoogste kwaliteit, voor een veilige, betrouwbare en rendabele 
toepassing.

locaties3
Hasselt

Frechen

Bad 
Schmiedeberg

Europa

medewerkers530 

Vestigingen in 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Polen

Contactpersonen in 
Luxemburg, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, 
Roemenië, Spanje, Tsjechië,  
Zwitserland

wienerberger.de
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EEN OPLOSSING VOOR DE WERELD OM ONS HEEN
TOEKOMST STAAT AL 170 JAAR IN ONS VAANDEL

MIJLPALEN IN DE  
INDUSTRIËLE PRODUCTIE

STERKTE VAN DE BUIZEN
Door het verhogen van de sterkte zijn 
de buizen bestand tegen de toene-
mende verkeersbelasting en kunnen 
ze nog dieper in de bodem worden 
geplaatst.

Bad Schmiedeberg 
Snelbrandtechnologie

Perfecte hygiëne en een actieve ziektepreventie door  
veilige afvalwaterleidingen. Dat zit bij ons gewoon in ons 
DNA.

Uitdagingen van het industriële tijdperk

Aan het begin van het industriële tijdperk nam de bevol-
kingsdichtheid explosief toe. Daardoor werd men zich er, 
nu ongeveer 170 jaar geleden, van bewust dat er goede 
afwateringssystemen voor de steden moesten komen. 
Het doel hiervan was vierledig:
1. Hygiëne
Snelle afvoer van afvalwater uit de steden
2. Uitbreiding
Uitbouwen van de bestaande technische infrastructuur
3. Reiniging
Bescherming van het oppervlaktewater door volledige 
afvoer naar de waterzuiveringsinstallatie
4. Bescherming van het grondwater
Afvalwater mag absoluut niet in de bodem terechtkomen

Toen maakten we gresbuizen, nu zijn we systeemleve-
rancier. Maar onze taak is dezelfde gebleven, namelijk 
het continu aanpassen van onze producten aan de eisen 
die nu en in de toekomst worden gesteld aan opensleuf-
methoden en sleufloze technieken. Ook zorgen wij voor 
verdere verbetering van alle benodigde systeemcompo-
nenten, zoals dichtingen.

Duurzaamheid is een van de belangrijkste eisen die wij 
aan onze producten stellen. Om dit te bereiken moet 
onze productiekwaliteit hoog zijn. Daarbij voldoen wij niet 
alleen aan actuele normen, maar overtreffen deze zelfs. 
Want voor ons is voldoen aan de norm niet goed genoeg.

4
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VERBINDINGEN AF FABRIEK
Wij waren de eerste producent die verbin-
dingen af fabriek leverde: met de door ons 
ontwikkelde S-dichting. Daarvoor werden de 
verbindingen pas op de bouwplaats  
gemaakt.

DOORPERSBUIZEN VOOR  
SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Met een wanddikte tot 100 mm en
een verhoging van de druksterkte tot 100 N/m
verzetten wij ook hier de bakens.

Frechen 
Grote buizen /doorpersbuizen

Hasselt 
Inspectieputten/kleine buizen/
middelgrote buizen

Wij veranderen. Wij veranderen onze producten.  
Wij verbeteren ze continu. 
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VOLDOET AAN ALLE RIOLERINGSEISEN
GRES HAALT DE HOOGSTE CIJFERS

73 % | 68 %

92 %
ONDERHOUD

Eenvoudig inspectie dankzij geglazuurd oppervlak 
Reinigingsvriendelijk  
Zelfreinigend effect  
Weerstand tegen hogedrukreiniging tot 280 bar

92 % | 70 %

94 %
ROBUUSTHEID

Buigweerstand 15 tot 40 N/mm2 
Verouderingsweerstand  
bij wisselende ja 
Schokweerstand wanddikten tot 10 cm

78 % | 50 %

97 %
MILIEU

Klei, chamotte en water  
Geselecteerde natuurlijke grondstoffen  
Gerecycled materiaal 40%

%

%
%

LEGENDA

gemiddelde van alle buigslappe 
materialen (PE/PP, PVC, GVK, 
gietijzer)

gres

gemiddelde van alle buigvaste 
materialen (gres, beton, 
gecoat beton)

66 % | 75 %64 %

EENVOUDIG TE PLAATSEN

•   Aanpassing aan plaatselijke omstandigheden  
 door sterkteklassen  
•   Geen reactie bij overbelasting door vervorming  
•   Positie- en vormstabiel bij het verdichten  
•   Optimale buislengten voor bouwsystemen  
•   Bestand tegen opdrijving  
•  Eenvoudig te bewerken (snijden/aanboren)

WELKE EISEN U OOK HEEFT, 
WIJ GAAN AAN DE SLAG!
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73 % | 70 %

96 %
Corrosiebestendigheid  ja 
Chemische bestendigheid  pH 0 tot 14  
Vriesbestendigheid  ja 
Biologische bestendigheid  ja 
Ozonbestendigheid  ja 
Dichtheid tot 2,4 bar  
Bestendigheid tegen wortelingroei  ja 
Weerstand tegen hogedrukreiniging  tot 280 bar 

 

74 % | 77 %

80 % | 59 % 95 %
HYGIËNE

Hydraulische gladheid; zeer goed te reinigen  
Dichtheid tot 2,4 bar  
Bescherming van bodem en grondwater Bestendigheid 

73 % | 71 %

96 %
VEILIGHEID

Hardheid (volgens Mohs)  ~ 7  
Wanddikten  tot 10 cm 
Positie- en vormstabiel  
Bestand tegen opdrijving

80% | 59%

90 %
GESCHIKTHEID VOOR RENOVATIE

Alle renovatietechnieken zijn mogelijk  
(bijv. boren, frezen, plamuren, lining)

VOLDOET AAN ALLE RIOLERINGSEISEN
GRES HAALT DE HOOGSTE CIJFERS
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VERTICALE PRODUCTIE
BEWEZEN GOED EN HEEL VEELZIJDIG

1. Voorbereiden

3. Drogen2. Vormen

Gresbuizen worden van oudsher verticaal geproduceerd. Wij maken ze in 
buislengten van 1 tot 2,5 m.
Het productieproces van gresbuizen bestaat, net als bij andere keramische 
producten, uit verschillende stappen: voorbereiden, in vorm brengen, drogen, 
glazuur aanbrengen, bakken (ook wel branden genoemd) en eindbewerking.
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7. Controleren 8. Verpakken

4. Glazuren 5. Bakken 6. Mof aanbrengen

Dankzij de huidige technologie en knowhow kunnen we nu keramische bui-
zen met een binnendiameter tot 1200 mm produceren. Naast mofbuizen is 
er steeds meer vraag naar doorpersbuizen. Deze zijn vooral geschikt voor 
bouwprojecten in stadscentra met een hoge verkeersdichtheid.

  klei
+ chamotte
+ water
+ vuur
 100 % gres
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HORIZONTALE PRODUCTIE
SNEL EN ENERGIE-EFFICIËNT

1. Voorbereiden 2. Vormen

3. Drogen 4. Glazuren 5. Bakken



11

2. Vormen 6. Mof aanbrengen 7. Controleren 8. Verpakken

Kenmerk van deze geavanceerde baktechniek is de veel kortere productie-
duur van slechts 22 uur die wij dankzij de kortere droogtijd en verbeterde 
bakcurven kunnen realiseren.
Cruciaal voor een hogere baksnelheid is een optimale aan- en afvoer van de 
warmte.

Dankzij onze moderne productietechniek voor buizen in de maten DN 200 en 
DN 250 kunnen wij buizen met een lengte tot 2,50 m maken.
De buizen worden daarbij horizontaal gedroogd en gebakken. Als ze uit de 
oven komen, wordt de verbinding aangebracht.

Bij bepaalde keramische buizen gebruiken wij  
tot 40% gerecycled keramisch materiaal  
in onze grondstoffenmix. Op deze manier 
leveren wij een belangrijke bijdrage aan het  
behoud van natuurlijke hulpbronnen.



12

PRODUCTIE VAN INSPECTIEPUTTEN
CORROSIEBESTENDIG EN DICHT

1. Snijden 2. Boren 3. Frezen

6.  Aansluitingen maken5. Bodemelement plaatsen4. Dichting maken
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Geplaatst bodemelement 7. Vullen met beton 8. Eindinspectie

Afvalwater bevat steeds meer agressieve stoffen. Daar-
om moeten afvalwatersystemen corrosiebestendig en 
dicht zijn. Inspectieputten van gres zijn bedoeld voor be- 
en ontluchting, controles, onderhoud, reiniging en over-
brugging. Ze fungeren ook als knoop- en overdrachts-
punten.

Onze inspectieputten

 . zijn tot transporthoogte uit één stuk en hebben  
opzetstukken met geïntegreerde dichting,
 . zijn dankzij hun statische eigenschappen geschikt 
voor plaatsing op een diepte van meer dan 8 meter,
 . zijn bestand tegen enorme druk, ook van zwaar 
vrachtverkeer,
 . zijn dankzij het gebruik van buigvast materiaal  
bestand tegen indeuking en opdrijving.
 . Elke aansluiting is volledig geïntegreerd in de wand 
van de inspectieput. Geen mof springt naar voren, 
niets steekt uit: alles loopt evenwijdig aan de buiten-
wand van de buis.

Wij leveren maatwerk. 
Niets is ons te gek!

SPECIALE HULPSTUKKEN
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WIJ DENKEN MET U MEE 
VANAF PROJECTBEGIN

Wij ontwikkelen voortdurend innovatieve, toekomstgerichte oplossingen  
direct vanuit de praktijk. Daarbij kijken we verder dan onze neus lang is en 
gebruiken we bijvoorbeeld ervaringen uit de mijnbouw.
Wij geven lezingen en workshops, zijn aanwezig op conferenties en 
symposia en creëren netwerken en platforms. Daarbij onderhouden wij  
nauwe, persoonlijke relaties met onze klanten op alle niveaus.

Wij zijn afvalwatermanagers van de stedelijke wereld.

Wij helpen u bij elk bouwproject,  
met persoonlijk advies op locatie
of online met onze knowhow.

DUUR
ZAAM

HEID

LEVENS
DUUR
GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

=
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INFOPOOL

Bij de planning van bouwplaatsen stellen wij altijd de totale levensduur van de 
oplossing centraal, waarbij we rekening houden met het aspect prijs. Onze 
experts weten waar en hoe we met onze producten de totale kosten van het 
project kunnen beïnvloeden. Op deze manier houden we de kosten voor de 
betalende gebruiker in toom en zorgen we voor een kostenefficiënte oplos-
sing.

Afvalwatersystemen van gres zijn extreem duurzame oplossingen die natuur-
lijke hulpbronnen ontzien en gebruikmaken van recyclebaar materiaal dat vol-
ledig hergebruikt kan worden. 

 ■ Regionale contactpersoon 
 ■ Persoonlijk bouwplaatsadvies
 ■ Internetservice
 ■ Infopool (online advies met  
handige tools)

 ■ Downloadcenter voor formulieren

Onze diensten

Meer informatie over gres, interes-
sante projecten en onze infopool 
met handige rekenhulpen vindt u op 
www.steinzeug-keramo.com
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OPENSLEUFMETHODEN   
EEN GOEDE WORKFLOW OP DE BOUWPLAATS: 
EEN KWESTIE VAN AFSPRAKEN

INFOPOOL

REKENHULP  
INSPECTIE- 
PUTTEN  
EN OPDRIJVING

INFOPOOL

REKENHULP 
HYDRAULICA

Toepassingsdomeinen  
 . Nieuwbouwprojecten
 . Renovatieprojecten
 . Huisaansluitingen



17

INFOPOOL

REKENHULP 
MANCHETTEN

INFOPOOL

REKENHULP 
STATICA

INFOPOOL

REKENHULP 
RENDABILITEIT

In onze infopool vindt u acht 
rekenhulpen (calculators), ca. 
800 CAD-tekeningen van ons 
assortiment en documentatie 
over onze buizen, inspectie-
putten en toebehoren. Daar-
naast vindt u hier alles over 
het vakkundig aanleggen van 
afvalwaterleidingen met gres-
buissystemen. 

U vindt de infopool op onze 
website:
www.steinzeug-keramo.com.
U hoeft alleen maar op het 
symbool ‘infopool’ te klikken.

INFOPOOL
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SLEUFLOZE TECHNIEK 
GEEN OVERLAST, GEEN VERSTORING VAN DE BODEM 
EN MILIEUVRIENDELIJK

Bescherming van het 
aardoppervlak

 . Minimale ingrepen van bovenaf
 . Milieuvriendelijk want flora en fauna blijven intact 

Toepassingsdomeinen 

 . Nieuwbouwprojecten
 . Renovatieprojecten
 . Huisaansluitingen
 . Persing onder straten/snelwegen | spoorwegen | waterlopen
 . Persing onder monumenten | gebouwen
 . Doorkruising van waterwingebieden

De sleufloze techniek biedt heel veel economische, milieuvriendelijke en sociale voordelen, en dat al meer 
dan 30 jaar.

 . Zeer hoge arbeidsveiligheid

Bescherming van 
de arbeiders
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Langere 
gebruiksduur

 . Zeer hoge bouwkwaliteit en veilig-
heid van het riool
 . Doorpersbuizen met hoge riool- 
reserves
 . Bouwtechniek met de minste 
verzakking

 . Minder bouwapparatuur en  
transporthulpmiddelen
 . Kortere transportwegen
 . Aanzienlijke reductie van CO2- 
emissies en fijnstof

Bescherming van het 
grondwater

 . Grondwater wordt ontzien 
 . Bouwen zonder grondwaterdaling

Positieve 
energiebalans

Kortere 
bouwduur

 . Geen speciale verstoring van de  
technische infrastructuur
 . Burgervriendelijk: geen verstoring van 
het bovengrondse leven, bijv. van  
winkelstraten of wegen; geen  
geluidsoverlast

INFOPOOL

REKENHULP 
STATICA
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Voordat een buis onze fabriek verlaat 
wordt hij uitvoerig getest en gecon-
troleerd. Daarnaast vinden er interne 
en externe controles plaats op de 
naleving van processen en kwali-
teitsrichtlijnen. Met de certificering 
van dit systeem geven wij al jaren-
lang de norm aan.

Kwaliteitscontrole

KWALITEIT
CERTIFICATEN & VERGUNNINGEN

In de productnormen staan de minimale eisen. Daarnaast zijn er nationale bepalingen op 
het gebied van kwaliteitsborging en het product zelf. Voor de verdere verwerking onder de 
grond is er ook nog een speciale kwaliteitsborging; zo ontstaat er voor de gebruiker geen 
kwaliteitsgat. Onze kwaliteit tonen wij aan door middel van controles en maatregelen op 
basis van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Wij werken daarnaast ook nog 
met kwaliteitsborging aan de hand van interne en externe controles en individuele vergun-
ningen voor opdrachtgevers.

Onze buizen zijn geschikt voor de spoorwe-
gen, want ze kunnen, eenmaal aangelegd, 
meer dan 100 miljoen keer overreden
worden door een ICE.
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CRADLE TO CRADLE®

EEN REVOLUTIONAIR SYSTEEM

Een productkringloop met toekomst, volgens een principe dat we uit volle 
overtuiging, sinds we met de productie van buizen en hulpstukken zijn be-
gonnen, continu nastreven. Hiermee loopt Steinzeug-Keramo voorop in een 
ontwikkeling die nu een gecertificeerd kwaliteitslabel kent.

Cradle to Cradle® betekent ‘van wieg tot wieg’. Men denkt niet meer, zoals 
vroeger, van begin- tot eindfase van een product (‘van wieg tot graf’), maar 
van de beginfase van een product tot de beginfase van het volgende product. 
Voor de economie en de industrie is dit echt een revolutionair nieuw systeem.

Wat is fundamenteel anders?

Het lineaire proces wordt circulair: bij het huidige productieproces belanden 
veel producten (grondstoffen) vaak op de afvalberg of in de verbrandings- 
oven. Met Cradle to Cradle® circuleren producten en al hun bestanddelen als 
grondstoffen in continue kringlopen. Cradle to Cradle® is dus meer dan alleen 
recycling: elke stof is van meet af aan bedoeld als basis voor de volgende.
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Logistiek  
Dankzij uitgekiende logistiek en vrachtoptimalisatie 
wordt het milieu ontzien. Flexibel en snel, via korte 
wegen naar de vakhandel of direct naar de bouw-
plaats.

Recycling  
Producten van keramiek zijn volledig 
recyclebaar en keren als chamotte 
terug in het productieproces.

Plaatsing  
Buissystemen voor opensleufmethoden en sleufloze  
technieken met vakkundige begeleiding op locatie.

Gebruik 
Duurzaam gebruik: voordelig, want er is 
weinig onderhoud nodig en de buizen gaan 
lang mee.

Voor Steinzeug-Keramo geldt: wij leven niet pas volgens deze regels sinds onze 
Cradle-to-Cradle®-certificering, maar al sinds we met de productie van onze buizen en 
hulpstukken begonnen.

5

6

7

8

CIRCULAIR BOUWEN
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
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Grondstoftransport
Niet belastend voor natuurlijke hulpbron-
nen en CO2-arm: de verkeerswegen naar 
de fabriek zijn kort.

Productieproces
In het hele productieproces wordt rekening 
gehouden met alle Cradle-to-Cradle®-criteria. 
Er vindt energie-optimalisatie plaats (biomas-
sacentrale, warmtewisselaar, groene stroom).

Grondstofwinning  
Kleiwinning in de regio: milieuvriende- 
lijke grondstofwinning en terugbrengen 
van het landschap in de oorspronke- 
lijke toestand.

Grondstof
Klei, chamotte en water: allemaal natuurlijke 
grondstoffen in de juiste mix.

1

2

3

4
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UIT EUROPA, VOOR EUROPA
WIJ ZIJN EEN EUROPESE PRODUCENT

Kwaliteit en veiligheid

Keramische producten zijn volledig 
recyclebaar en keren als chamotte 
terug in het productieproces.

Wij werken in Europa voor Europa. Als Europees producent versterken wij de economie, garan-
deren wij regionale arbeidsplaatsen, zorgen wij voor een actieve bescherming van het milieu en 
garanderen wij onze klanten producten van betrouwbare kwaliteit. Concreet betekent dit:

 . Wij gaan heel zuinig om met de grondstof water en 
realiseren het Cradle-to-Cradle®-principe heel conse-
quent. Onze fabrieken liggen uitsluitend in waterrijke 
gebieden. 

Materiaal Water

 . Elk onderdeel is gecontroleerd. Wij kennen de exacte 
samenstelling van het materiaal, de houdbaarheid 
ervan en de milieueisen. Onze materialen zijn allemaal 
milieuvriendelijk.
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UIT EUROPA, VOOR EUROPA
WIJ ZIJN EEN EUROPESE PRODUCENT

 . Wij zorgen continu voor een optimalisatie van het 
energieverbruik: door snelbrandtechnologie, warmte- 
terugwinning via extra warmtewisselaars en het  
gebruik van energie uit een regionale biogasinstallatie. 
Ook maken wij uitsluitend gebruik van groene stroom 
die tot 100% uit hernieuwbare energiebronnen wordt 
gewonnen. En dat allemaal gecertificeerd.

 . Alle door ons geproduceerde buizen zijn recyclebaar, 
maar ze kunnen ook voor altijd in de bodem blijven 
zitten. Duurzaamheid betekent voor ons dat wij den-
ken in eeuwen.

 . Wij beschouwen onze medewerkers als verantwoor-
delijke mensen en wij helpen hen om zichzelf naar 
eigen vermogen te ontwikkelen. Wij letten op arbeids-
veiligheid, balans tussen werk en privé, opleidingsmo-
gelijkheden en carrièreplanning.
 . Een respectvolle en eerlijke omgang met leveranciers 
en klanten is voor ons even vanzelfsprekend als een 
respectvolle en eerlijke omgang met elkaar.

Recycling

Energie

Sociale verantwoordelijkheid

Als EU-producent zijn 
wij o.a. verplicht om 
deel te nemen aan het 
ETS-programma voor 
CO2-rechten. 

Hier vindt u meer informatie over het 
Sustainability Report van 
Wienerberger.
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WIJ ZIJN NIET PERFECT   
MAAR WE WERKEN ER ELKE DAG AAN

Klopt, onze producten zijn duur. Als je het oppervlakkig bekijkt.

Gemiddeld bedragen de materiaalkosten bij een bouwproject minder dan 
10% van de totale bouwkosten, dat wil zeggen dat 90% van de kosten los-
staat van het gebruikte materiaal. Het prijsverschil moet je bovendien uitsme-
ren over de enorm lange gebruiksduur van onze buizen van meer dan 150 
jaar.
Zo werden aan de Noordzee gresbuizen vervangen omdat hun diameter te 
klein was. De buizen stamden uit het jaar 1895 en waren nog volledig intact. 
Ongeveer even oude en onbeschadigde buizen kwamen we tegen op een 
bouwplaats in een stadscentrum. Wie werkt met gres, heeft er daarna een 
hele tijd geen omkijken meer naar.
Wie teveel beknibbeld op de materiaalkosten, bespaart uiteindelijk niet zo-
veel. Maar je riskeert wel dat de buizen sneller moeten worden vervangen en 
latere generaties dus tegen hoge kosten aanlopen. Vooral bij bekostiging uit 
openbare middelen moet de gebruiksduur een belangrijke rol spelen, want 
een en hetzelfde bouwproject kan niet meermaals gefinancierd worden.

“Gresbuizen zijn 
gevoelig en niet meer 

van deze tijd.”Maar bovenal is gres gebruiksvriendelijk.

Gres heeft een robuustheid van 94%. Buigvast en buig-
slap materiaal dat in de rioolaanleg wordt gebruikt, kan 
daar niet aan tippen. Materiaalsterkte en wanddikte 
worden steeds belangrijker. Maar dat niet alleen, onze 
buizen vallen ook op door hun hoge weerstand tegen 
hogedrukreiniging (280 bar) en een erosieweerstand van 
am ≤ 0,25 m. Dat zorgt voor veiligheid en lange onder-
houdsintervallen. Als gresbuizen eenmaal aangelegd zijn, 
gaan ze langer mee dan alle andere materialen.

“Gres is duur.”
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Het materiaal is perfect. Wij verbeteren het systeem.

Schade in het verleden werd veroorzaakt door onvakkundige plaatsing en 
materiaalmoeheid in de toenmalige dichtingen. Daarom blijven wij conse-
quent doorontwikkelen en is er veel belangstelling voor onze actieve onder-
steuning bij het plaatsen van de buizen.
Vandaag de dag produceren we geïntegreerde dichtingen en maken we lan-
gere buizen tot 250 cm om zo het aantal overgangsaansluitingen te vermin-
deren. Ook verandering van de draagkracht zorgt voor maximale veiligheid 
bij plaatsing en gebruik.

“De buizen zijn 
zwaar en onhandig.”

Gewicht heeft zo zijn voordelen.

Natuurlijk zijn de buizen zwaar. En ze kunnen niet met de hand worden ge-
legd. Maar wel met een graafmachine. Die is op elke bouwplaats te vinden 
en heeft geen enkel probleem met het gewicht.
Voor de riolering zelf heeft het gewicht wel veel voordelen. De buis ligt stevig 
in de grond. Dankzij de fundering, de omhulling en de laagsgewijze verdich-
ting van de leidingszone blijven de buizen goed liggen en behouden ze hun 
vorm.
Bovendien is de buislengte ideaal voor de meeste bouwsystemen. Omdat 
voor het leggen een zekere vakkennis nodig is, helpen en adviseren wij op de 
bouwplaats zelf en organiseren wij workshops waarvoor altijd veel belang-
stelling is. 

“Bij gresbuizen was 
er in het verleden 

veel schade.”
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefoon +32 11 21 02 32
Fax +32 11 21 09 44

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefoon +49 2234 507-0
Fax +49 2234 507-207

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

ROHRE DN 1000 BIS DN 1200 
FÜR DEN OFFENEN EINBAU 

5

KLIMANEUTRALE STEINZEUGROHRE.
TECHNOLOGIE FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN.

06
.2

01
6

100 PROZENT NATUR. NULL MÜLL.
CRADLE TO CRADLE® – PRODUKTKREISLAUF MIT ZUKUNFT.
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FORMSTÜCKE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN
EXZENTRISCHE ABZWEIGE UND NENNWEITENÜBERGÄNGE

Hier kunt u alle brochures 
downloaden:
www.steinzeug-keramo.com


