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1. Veiligheidsinstructies

Het personeel voor inbouw, montage, 
bediening, onderhoud en reparatie moet 
de desbetreffende kwalificatie voor deze 
werkzaamheden aantonen. Verantwoor-
delijkheidsgebied, bevoegdheid en de 
controle van het personeel moeten door 
de exploitant nauwkeurig geregeld zijn.

De gebruiksveiligheid van de geleverde 
installatiedelen is alleen bij een juiste 
montage en gebruik volgens de voor-
schriften gewaarborgd. De grenswaar-
den van de technische gegevens mogen 
in geen geval worden overschreden.

Bij inbouw, montage, bediening, onder-
houd en reparatie van de installatie 
moeten de ongevallenpreventievoor-
schriften en de in aanmerking komende 
normen en richtlijnen in acht worden 
genomen!

Dit zijn o.a. (bij wijze van uittreksel):

Bij het niet naleven van de bedienings-
handleiding kunnen aanzienlijke materi-
ele schades, lichamelijk letsel of 
dodelijke ongevallen het gevolg zijn.

De installatie vormt een onderdeel van 
een totaal netwerk. Bij elke montage, 
onderhoud, inspectie en reparatie van 
een installatie moet altijd het geheel 
worden bekeken. Werkzaamheden tij-
dens regenperioden moeten worden 
vermeden.

Verbouwingswerkzaamheden of veran-
deringen van de installatie mogen alleen 
worden uitgevoerd in overleg met de 
fabrikant. Voor de veiligheid dienen ori-
ginele onderdelen en door de fabrikant 
goedgekeurd toebehoren te worden 
gebruikt. Het gebruik van andere onder-
delen kan de aansprakelijkheid voor de 
daaruit voortvloeiende gevolgen ophef-
fen.

n Ongevallenpreventievoorschriften
 - Bouwwerkzaamheden BGV C22
 - Afvalwatertechnische installaties 

 GUV-V C5

n Veiligheidsregels voor werkzaamhe-
den in omsloten ruimten van afvalwa-
tertechnische installaties GUV-R 126

n Omgang met biologisch werkzame 
stoffen in afvalwatertechnische 
installaties GUV-R 145

n Richtlijnen voor werkzaamheden in 
reservoirs en krappe ruimten BGR 117

n Normen
 -  Bouwputten en sloten: taluds, breed-

tes van de werkruimtes, verbouwing 
DIN 4124

 -  Buitenriolering - Aanleg en beproeving 
van leidingsystemen DIN EN 1610

n Hulpmiddelen bij het werk voor veilig-
heid en bescherming van de gezond-
heid in afvalwatertechnische installaties.

n Gevaren door gassen en dampen 
zoals verstikkingsgevaar, vergifti-
gingsgevaar en explosiegevaar

n Valgevaar

n Verdrinkingsgevaar

n Kiembelasting en fecaliënhoudend 
afvalwater

n Hoge lichamelijke en psychische 
belastingen bij werkzaamheden in 
diepe, krappe of donkere ruimten

n en andere

LET OP

WAARSCHUWING

GEVAAR

VOORZICHTIG
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2. SediPoint®, een overzicht

4 FRÄNKISCHE | EA WA SediPoint NL

SediPoint met optionele aansluitset

1  SediPoint

2a Sedimentatiecassette met 
 stromingsscheider

2b Dompelbuis

3  Geïntegreerde bypass 
 incl. opstuwingsdrempel

4  Toevoerbuis

5  Afvoerbuis

6  Slibopvang

7  Kernbuis met telescoopstang

1

2a

2b
3

4

5

6

7

Optioneel: aansluitset

Optioneel: aansluitset



3. Systeembeschrijving
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3.1  Toepassingsgebied

3.2  Installatiebeschrijving

SediPoint is een reinigingssysteem voor 
de behandeling van belast regenwater 
dat wordt afgevoerd van bebouwde 
oppervlakken ter bescherming van het 

Lichte en duurzame PP Sedimentatieput 
DN 600 met zwarte buitenzijde. De bin-
nenzijde is geel voor een geoptimaliseer-
de inspectie. Standaard LW 610 
putafdekkingen zijn toepasbaar. Toevoer-
diameter DN 200 spie, afvoerdiameter 
DN 315 spie. Diameter toevoer bypass 
DN 315 spie.

Optioneel toebehoren: 

n SediPoint-aansluitset als valconstruc-
tie voor de aanleg van de complete 
toevoersituatie van SediPoint met 
inbegrip van inspectie- en reinigings-
toegang tot de buitenliggende onder-
aansluiting.

� Opzetbuis bij toevoerdiepten groter 
dan 1,57 m tot 2,50 m.

� BARD - ring betonnen oplegring 
klasse D

milieu en de daaropvolgende construc-
ties in het kader van het regenwaterma-
nagement.
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SediPoint® zonder schachtopzetbuis 

1) Putafdekking Klasse D, incl. 1 cm specievoeg
2) BARD-ring

SediPoint® met schachtopzetbuis 

Aansluithoogte toevoer 1,02 tot 1,57 m Aansluithoogte toevoer 1,57 tot 2,50 m

Putafdekking 
kl. D LW 300
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LW 610, met ventilatieopeningen 
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(levering op locatie)
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3. Systeembeschrijving

3.3  Functiebeschrijving

3.4  Behandelingsfasen

3.5  Opvanghoeveelheden

Door sedimentatie worden grove 
en fijne stoffen afgescheiden en in de 
depots opgevangen. Bij een ongeluk 

met lichte vloeistoffen wordt bijv. olie 
tegengehouden met de dompelwand.

* In geval van een ongeluk bij droog weer

Drijvende stoffen en 
lichte vloeistoffen

Grove stoffen Fijne stoffen

Grove stoffen bezinken in de 
slibopvang

Fijne stoffen sedimenteren 
door de zeer effectieve 
stromingsscheidertechnologie

Drijvende stoffen en lichte
vloeistoffen worden bij een
ongeluk tegengehouden*

1 2 3

Installatie
Lichte vloeistof *
Opvanghoeveelheid 
[liters]

Slibopvang
Opvanghoeveelheid 
[m3]

Volume 
continue opstuwing 
[m3]

SediPoint 60 0,15 0,45 
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4. Inbouw

4.1  Transport en opslag op de bouwplaats

Let op

Bij levering moet worden gecontroleerd 
of alle onderdelen volledig en onbescha-
digd zijn. Beschadigde onderdelen 
mogen niet worden ingebouwd. Er mag 
niet met constructiedelen worden 
gegooid, deze bevatten breukgevoelige 
onderdelen!

De losse componenten worden verpakt 
aangeleverd. Het lossen moet met 
geschikte hefwerktuigen worden uitge-
voerd (bijv. graafmachine, wiellader). Er 
moeten brede hijsbanden worden toe-
gepast.

Het materiaal inclusief verpakking moet 
droog en beschermd tegen directe zon-
instraling worden opgeslagen. De 
onderdelen moeten zodanig worden 
opgeslagen, dat beschadigingen en ver-
ontreinigingen uitgesloten zijn. Bij vorst 
wordt de schokgevoeligheid van het 
materiaal groter.

De desbetreffende uniforme veiligheids-
bepalingen voor de bouwsector zijn van 
toepassing.

Leveringsomvang

Standaarduitvoering SediPoint

Conus met afdichtring

Optioneel toebehoren

Standaarduitvoering SediPoint

Basisput, sedimentatie-
cassette, kernbuis

Optioneel toebehoren

Opzetbuis incl. 
dubbele steekmof 
en 2 afdichtringen

SediPoint-aansluitset
(optioneel)

Aansluitset, 
bestaande uit kruisstuk, dubbele 
steekmof gladwandige buis 315, 
bochtsegment, 
dubbele steekmof gladwandige 
buis 200, 
opzetbuis DN 250 en putafdek-
king klasse D LW 300

Putafdekking

BARD-ring

Profi el-afdichtring

Profi el-afdichtring

Profi el-afdichtring

Dubbele steekmof

SediPoint-
schachtopzetbuis

SediPoint-
aansluitset

SediPoint
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4. Inbouw

4.2  Bouwput en steunlaag aanleggen

4.3  Voormontage van de basisput

De bouwput moet worden aangelegd 
volgens de ontwerprichtlijnen. De des-
betreffende landspecifieke bepalingen, 
bijv. die van de normen DIN 18300 
"Grondwerkzaamheden" en DIN 4124 
"Bouwputten en sloten" zijn van toepas-
sing. Bij de inbouw van de put moet bijv. 
de norm DIN EN 1610 "Buitenriolering 
– Aanleg en beproeving van leidingsys-
temen" in acht worden genomen.

De basisput wordt als schachtlichaam 
apart geleverd. Afdichtring, kernbuis, 
sedimentatiecassette en conus vormen 

een verpakkingseenheid en worden 
eerst van elkaar gescheiden.

Afdichtring

Kernbuis Conus

Sedimentatiecassette

Verpakkingseenheid Inbegrepen componenten

De steunlaag van de schacht moet met 
10 tot 15 cm voor verdichting geschikt 
materiaal zonder stenen tot stand wor-
den gebracht en worden verdicht.
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4. Inbouw

Laat de beugel van de sedimentatiecas-
sette als opdrijfbeveiliging in de put-
wand vastklikken

Sedimentatiecassette in de  
basisput plaatsen

Geplaatste sedimentatiecassette

Plaatsen van de kernbuis in de putwand 
met bajonetsluiting

De handgreep kan, voor de beste bereik-
baarheid, het best direct onder de putaf-
dekking / vuilvanger liggen.

Telescoopstang van de kernbuis instellen, 
evt. met verlengstuk bij grote aansluit-
hoogtes

De vastkliknokken van de putbodem 
moeten in de uitsparingen in de  
cassettebodem vastklikken.

1

2

5

3 4

Let op

De bajonetsluiting zit dicht, wanneer de 
handgrepen in de richting van de toe- en 
afvoerbuis wijzen. Sluiten: draaien met 
de wijzers van de klok mee.

Let op
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4. Inbouw

De SediPoint kan door het inkorten van 
de conus op de juiste aansluithoogte 
worden aagepast. Als de aansluithoogte 

meer als 1,57 meter bedraagt moet een 
opzetbuis worden toegepast.

n   Schachtopbouw afhankelijk van de aansluithoogte toevoerbuis

De put moet op de voorbereide vlakke 
ondergrond op de juiste hoogte worden 

geplaatst en tegen verschuiven worden 
beveiligd. 

Conus op basisput met afdichtring in het 
2e golfdal plaatsen, gebruik glijmiddel 

Conus op basisput met afdichtring in het 
2e golfdal plaatsen, gebruik glijmiddel 

SediPoint met afdekking klasse D

Min. aansluithoogte onder het MV van 1,02 m 
Max. aansluithoogte onder het MV van 1,57 m 

SediPoint met schachtopzetbuis en afdekking klasse D

Min. aansluithoogte onder het MV van 1,57 m 
Max. aansluithoogte onder het MV van 2,50 m

A

B

4.4  Inbouw van de basisput
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4. Inbouw

n   Schachtbuis afkorten

n   Aanwijzing m.b.t. de conus 

Min. afvoerhoogte 1,02 m
Conus ~27 cm ingekort

Max. afvoerhoogte 2,50 m
Conus niet afgekort

*  1x oplegring h = 8 cm 
2x oplegring h = 10 cm 
incl. telkens 1 cm specievoeg

De buizen moeten met een fijntandige 
zaag of ander geschikt gereedschap in 
het midden van een golfdal en verticaal 
ten opzichte van de as van de buis wor-
den afgekort. Bramen en oneffenheden 
op de doorgezaagde randen moeten 
met een schraapstaal, vijl of met ander 
geschikt gereedschap worden verwij-
derd.

Legenda

1) Putafdekking kl. D,  
 incl. 1 cm specievoeg
2) BARD-ring  
3) Afstand bovenkant schachtbuis tot  
 onderkant BARD-ring = 0,10 m

n De BARD-ring (betonnen oplegring 
klasse D) kan als alternatief voor een 
betonnen steunlaag op de locatie 
worden gebruikt. Beide moeten prin-
cipieel 10 cm boven het uiteinde van 
de schacht- resp. opzetbuis liggen! 

Bij een betonnen steunlaag op de 
locatie moet op de belastingsontkop-
peling ten opzichte van de schacht 
resp. conus worden gelet. Er mogen 
geen belastingen van de afdekking 
op de schacht worden overgebracht. 

n De conushals kan worden afgekort en 
moet zo lang mogelijk worden gelaten.

n De conushals wordt door de ople-
gringen beschermd tegen de grond-
druk. Er mag geen grond tegen de 
conus aanliggen. 
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4. Inbouw

4.5 Inbedden van de leiding

4.6  Optioneel: aansluitset

De landspecifieke voorschriften moeten 
in acht worden genomen. Zo vormt de 
norm DIN EN 1610 de basis voor de 
gehele inbouw. Bedding en zijkantopvul-

ling moeten worden uitgevoerd met 
voor verdichting geschikt materiaal dat 
geen stenen bevat. Het materiaal moet 
laag voor laag worden verdicht.

De afdichtringen bij de aansluitingen 
van samengestelde buisconstructies 
moeten in het 2e golfdal worden 
geplaatst. Er moet glijmiddel worden 
gebruikt. De opzetbuis DN 250 wordt 
indien nodig afgekort (vgl. hfdst. 4.4).

Voorbeeld: SediPoint afvoerhoogte 1,02 - 1,57

Putafdekking kl. D
LW 610, met ventilatieopeningen
en vuilvanger conform DIN 1221
(levering op locatie)

Putafdekking kl. D
LW 300

Toevoer
DN/OD 315

Toevoer
DN/OD 200

Bypass
DN/OD 315

SediPoint-aansluitset
(optioneel)
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4. Inbouw

4.8  Bouwput opvullen

4.9  Putafdekking monteren

4.7   Controles vóór de opvulling van de bouwpunt 
en dichtheidscontrole

Schachtafdekkingen en betonnen opleg-
ringen behoren niet tot de leveringsom-
vang van Fränkische Rohrwerke en 
moeten op locatie beschikbaar worden 
gesteld. 

Afdekking en conus zijn in principe 
belastingsontkoppeld. D.w.z. door de 
vrije ondersteuning van de afdekking 
ondervinden conus en schachtbuis geen 
directe verticale krachten. Belastingen 
die door het oppervlak in de afdekking 
ontstaan, worden door de vrije steun-
laag direct aan de draagkrachtige onder-
grond afgegeven.

Er moeten putafdekkingen volgens DIN 
EN 124, LW 610, met ventilatieope-
ningen, uitvoering volgens plannings-
richtlijn, worden gemonteerd. Onder de 
putafdekking kunnen oplegringen con-
form DIN 4034 op een desbetreffende 
steunlaag worden geplaatst. Als steun-
laag wordt geadviseerd, de BARD-ring 
uit het toebehoren van FRÄNKISCHE te 
gebruiken.
De putafdekking kan op een 10 mm dik-
ke specievoeg worden geplaatst, om 
puntbelastingen tussen compensatie-
ring en putafdekking te voorkomen. De 

steunlaag moet worden gemaakt van 
een laag verdicht dragend materiaal 
(EV2-module ≥ 100 MN/m²) of van op de 
bouwplaats gemaakt beton, minimaal 
van de kwaliteit C 16/20. De steunlaag 
mag absoluut niet met de conus van de 
schachtbuis worden verbonden (bekis-
tingshulpmiddel gebruiken!). De vertica-
le belastingen mogen alleen in de 
ondergrond met draagvermogen wor-
den geleid.

De conus wordt evt. afgekort volgens de 
aanwijzingen uit hfdst. 4.4.

Vóór de opvulling van de bouwput moet 
worden gecontroleerd of de installatie 
correct is gemonteerd en dicht is.

Met name de volgende controles moe-
ten worden uitgevoerd:

De bouwput moet volgens de ontwerp-
richtlijnen worden opgevuld. Het materi-
aal moet laag voor laag worden verdicht. 
De norm DIN EN 1610 resp. de land-

specifieke voorschriften moeten in acht 
worden genomen. Er moet op worden 
gelet dat rondom de schachtbuis gelijk-
matig wordt verdicht, zodat deze niet 
kan verschuiven.

Hoogte van de put 
volgens ontwerprichtlijnen.

Exacte uitlijning van 
de put.

Controle op beschadigingen, 
vreemde voorwerpen of 
grove verontreinigingen.

Dichtheidstest.

�
� �

1 3

42

Let op!

Er wordt geadviseerd de installatie 
vóór opvulling door de bouwleiding 
te laten inspecteren.

4.9.1  SediPoint®

�
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4. Inbouw

4.9.2  Optioneel: aansluitset

Voor het transport evenals voor het ope-
nen en sluiten van de afdekking mogen 
alleen geschikte en goedgekeurde hijs-
werktuigen, bedieningssleutels en trans-
portmiddelen worden gebruikt. 

De belastingsgrens van de putafdekking 
moet ook tijdens het gebruik op de 
bouwplaats in acht worden genomen.

Afdekking en schachtbuis zijn in principe 
lastontkoppeld. D.w.z. door de vrije 
ondersteuning van de afdekking onder-
vindt de schachtbuis geen direct vertica-
le krachten. Belastingen die door het 
oppervlak in de afdekking ontstaan, 
worden door de vrije steunlaag direct 
aan de draagkrachtige ondergrond afge-
geven.

De putafdekking kan probleemloos in de 
wegopbouw worden geïntegreerd. 
Zodra de deklaag van de weg wordt 

voorbereid, moet de steunlaag voor de 
putafdekking worden aangelegd.
Voor een betrouwbare en vrije afleiding 
van de belasting uit de afdekking naar 
de bouwgrond, moet een steunlaag van 
min. 10 cm schraal beton worden voor-
zien. Tussen steunlaag en schachtbuis 
moet rekening worden gehouden met 
een dilatatievoeg.
Het oppervlak van de steunlaag voor het 
frame moet vlak zijn. Het volledige 
bodemcontactvlak van het frame van de 
putafdekking moet op de steunlaag rus-
ten.

Wanneer de afdekking buiten het wegli-
chaam ligt, moet de steunlaag voor de 
afdekking apart minimaal worden 
gemaakt van niet-gebonden, voor ver-
dichting geschikt materiaal. Doorslagge-
vend is de vakkundige verdichting met 
geschikte machinale apparatuur (ver-
dichting 98% DPr conform ZTV StB). 

Indien noodzakelijk, is ook hier een 
steunlaag van schraal beton zinvol.

Het is ongeoorloofd om met trilplaten of 
-walsen over de putafdekking heen te 
gaan.

Na beëindiging van de werkzaamheden 
resp. elke keer nadat de afdekkingen 
geopend zijn geweest, moeten met 
name de steunvlakken worden schoon-
gemaakt.

Om de afdekking op het frame vast te 
schroeven, moeten in de handel gebrui-
kelijke zeskantsleutels M10 worden toe-
gepast.

De optionele aansluitset bevat een putafdekking klasse D.

4.10  Installatie vullen

Ter afsluiting van de werkzaamheden 
moet de installatie tot aan de afvoer met 
water worden gevuld. Alleen dan is het 

tegenhouden van drijvende stoffen en 
lichte vloeistoffen via de dompelwand 
gewaarborgd.

Putafdekking kl. D
LW 300
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5. Reiniging

Om een goede functie van de installatie 
op lange termijn te waarborgen, is het 
noodzakelijk deze met geschikte tussen-
pozen te reinigen.

Het reinigingsinterval bedraagt in de 
regel 2 jaar.

Reinigingsintervallen zijn in het algemeen 
afgestemd op de plaatselijke omstan-
digheden resp. op de hoeveel vuil. Het 
vermelde reinigingsinterval geldt voor 
een gemiddelde tot verhoogde mate 
van vervuiling van de oppervlakken. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
500 kg/(ha x a) droge stof. 

Bij een nieuwe installatie wordt aange-
raden de installatie aanvankelijk elke 
maand te controleren op aanwezig vuil 
en indien nodig te reinigen. Uit de opge-
dane ervaringen kan evt. een aangepast 
reinigingsinterval worden afgeleid. Om 
een betrouwbare werking te waarbor-
gen, dient de reiniging ten minste elke  
2 jaar plaats te vinden, bij voorkeur in de 
herfst nadat al het blad van de bomen is 
gevallen.

Alle reinigingswerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd door een gespeciali-
seerd bedrijf voor rioolreiniging. Als 
alternatief is een reiniging m.b.v. een 

a) Openen van de putafdekking en ver-
wijderen van de vuilvanger. De vuilvan-
ger wordt geleegd. De desbetreffende 
ongevallenpreventievoorschriften moe-
ten in acht worden genomen, met name 
de beveiliging van het werkgebied voor 
het hele verkeer. De schachten zijn niet 
beloopbaar.

b) Uittrekken van de kernbuis. Hiervoor 
moet de bajonetsluiting tegen de wijzers 
van de klok in worden geopend.  
De sedimentatiecassette blijft in de put 
achter. De punt van de beugel van de 
sedimentatiecassette moet in de put-
wand vast blijven zitten, om ervoor te 
zorgen dat de cassette niet in de put 
opdrijft.

hogedrukreiniger en een vuilwaterdom-
pelpomp mogelijk. De maximale buiten-
diameter van de pomp mag niet groter 
zijn dan 170 mm. Bij de afvoer van het 
sediment resp. van het spoelwater moe-
ten evt. de geldende wettelijke voor-
schriften in acht worden genomen.

Onafhankelijk van het reinigingsinterval 
wordt aangeraden de installatie uiterlijk 
elke 3 maanden te controleren door 
middel van een eenvoudige visuele con-
trole via de geopende afdekking.

5.1  Algemene aanwijzingen m.b.t. de reiniging

5.2  Reiniging

Blik in de put met kernbuis

Na verwijdering van de kernbuis

Kernbuis naar 
boven trekken

1

Kernbuis naar
boven trekken

Afdekking
verwijderen
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5. Reiniging

Ledigen van de reinigingsschacht door 
leegzuigen van water en sediment.

Hiervoor wordt de dompelpomp of de 
zuigslang door het onderhoudskanaal 
van de sedimentatiecassette tot op de 
bodem van de slibopvang onder de 
sedimentatiecassette geleid.

Zie pagina 15 Reinigen van de sedimentatiecassette 
d.m.v. een hogedrukreiniger en tegelij-
kertijd leegzuigen van het spoelwater.

Hiervoor worden de depots en de stro-
mingsreinigers door het reinigingska-
naal van de sedimentatiecassette 
gereinigd.

1  Kernbuis plaatsen

2   Bajonetsluiting dichtdoen door met de wijzers van de klok mee te draaien. De 
bajonetsluiting zit dicht, wanneer de handgrepen in de richting van de toe- en 
afvoerbuis wijzen. 

3  Put vullen met schoon water

4  Vuilvanger plaatsen

5  Afdekking sluiten

n   Einde van de reinigingswerkzaamheden

Leegzuigen met
pomp of
kolkenzuiger

Reinigen onder 
hoge druk
en leegzuigen

2 3Kernbuis naar
boven trekken

1

Kernbuis naar
boven trekken

Afdekking
verwijderen

Kernbuis naar
boven trekken

Afdekking
verwijderen
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5. Reiniging

Let op

Bij het terugplaatsen van de sedimenta-
tiecassette moeten de vastkliknokken 
van de putbodem in de uitsparingen van 
de cassettebodem vastklikken.

5.3  Speciaal geval – Sedimentatiecassette verwijderen

5.4  Optionele aansluitset

5.5  Speciaal geval – ongeluk met lichte vloeistoffen

Om de SediPoint te reinigen is het niet 
nodig om de sedimentatiecassette te 
verwijderen. Wanneer een inspectie of 
reiniging in uitzonderingsgevallen aan 

het oppervlak nodig is, kan de sedimen-
tatiecassette er m.b.v. een kabellier of 
driepoot worden uitgehaald.

Bij gebruik van de optionele aansluitset 
kan de mate van vervuiling van de toe-
voerbuis door de geopende afdekking 
worden vastgesteld. De onderaanslui-
ting wordt tijdens het leegzuigen van de 

put eveneens geleegd, zodat mogelijk 
vuil met de hogedrukreiniger kan wor-
den verwijderd en dit tegelijkertijd wordt 
afgevoerd.

Na een ongeluk met lichte vloeistoffen 
moet de installatie en indien nodig de 
aansluitset door een gespecialiseerd 

bedrijf direct worden geledigd en wor-
den gereinigd. Het spoelmateriaal moet 
vakkundig worden afgevoerd. 

Er moet op worden gelet dat de beugel 
voor de opdrijfbeveiliging in de put-
wand vastklikt, voordat de installatie 
weer wordt afgevuld.
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Notities

Belangrijk:

Algemene gegevens voor het gebruik van onze producten en systemen:
Wanneer wij met betrekking tot het gebruik en de inbouw van producten en systemen informatie verstrekken of een beoordeling geven 
afkomstig uit onze verkoopdocumenten, gebeurt dit uitsluitend op grond van informatie die ons voor het opstellen van de beoordeling 
werd meegedeeld. Voor de gevolgen die ontstaan omdat wij informatie niet hebben ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk. Wanneer 
met betrekking tot de oorspronkelijke situatie afwijkende of nieuwe inbouwsituaties ontstaan of wanneer afwijkende of nieuwe plaat-
singstechnieken worden toegepast, moet hierover overleg  met FRÄNKISCHE worden gepleegd, omdat deze situaties of technieken een 
afwijkende beoordeling tot gevolg zouden kunnen hebben.
Onafhankelijk daarvan moet de geschiktheid van de producten en systemen uit onze verkoopdocumenten voor het desbetreffende 
gebruiksdoel alleen door de klant worden gecontroleerd. 
Verder bieden wij geen garantie op systeemeigenschappen en installatiefunctionaliteiten bij het gebruik van vreemde producten  of 
vreemd toebehoren in combinatie met systemen uit de verkoopdocumenten van FRÄNKISCHE. Garantie wordt alleen gegegeven bij het 
gebruik van originele producten van FRÄNKISCHE.
Voor gebruik buiten Duitsland dienen aanvullend de landspecifieke normen en voorschriften in acht te worden genomen.
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Hoofd Verkoop internationaal

Horst Dörr +49 9525 88-2490
horst.doerr@fraenkische.de

Techniek

Stefan Weiß +49 9525 88-8824
stefan.weiss@fraenkische.de

Deskundig advies bij FRÄNKISCHE

6. Uw contact met ons

Verkoop internationaal

Ralf Paul +49 9525 88-2103 
ralf.paul@fraenkische.de

Carolin Rausch +49 9525 88-2229 
carolin.rausch@fraenkische.de

Jessica Ursin +49 9525 88-2441 
jessica.ursin@fraenkische.de

Nadine Morsbach +49 9525 88-2569 
nadine.morsbach@fraenkische.de

Fax +49 9525 88-2522

Contactpersonen ter plaatse

VB 731

Nederland

Reinco Klappe
Dirk v.d. Arestraat 19 
8325 GJ  Vollenhove

+31 (0) 6 3874 9313
reinco.klappe@fraenkische-nl.com

VB 732

België

Riopro BVBA
Jurgen Sermijn
Molenveld 37
9290 Overmere

+32 (0) 49139 64 66
jurgen.sermijn@riopro.be



 

Gevestigd in Königsberg –

Onze vestigingen in Amerika:

Anderson, VS

Guanajuato, Mexico

Onze vestigingen in Afrika:

Ben Arous, Tunesië

Casablanca, Marokko

Onze vestigingen in Azië:

Anting/Sjanghai, China

Pune, India

succesvol over de hele wereld!

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   97486 Königsberg/Duitsland      
Phone +49 9525 88-0   |   Fax +49 9525 88-2412   |   info.drain@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com

Onze vestigingen in Europa:

Königsberg, Duitsland (hoofdkantoor)

Bückeburg, Duitsland

Schwarzheide, Duitsland

Okříšky, Tsjechië

St.-Leonards-on-Sea, Groot-Brittannië

Moskou, Rusland

Yeles/Toledo, Spanje

Torcy-le-Grand, Frankrijk

Ebersbach/Fils, Duitsland

Hermsdorf, Duitsland

Mönchaltorf, Zwitserland

Milaan, Italië

Istanbul, Turkije

Cluj, Roemenië

Wels, Oostenrijk

FRÄNKISCHE is een innovatief, op groei 
gericht middenstandsfamiliebedrijf en 
toonaangevend op het gebied van ont-
wikkeling, vervaardiging en het op de 
markt brengen van buizen, schachten en 
systeemcomponenten van kunststof 
en biedt oplossingen voor hoogbouw, 
civiele techniek, automotive en industrie. 

Over de hele wereld hebben wij onge-
veer 3.000 medewerkers in dienst. Onze 

klanten weten onze vakkundigheid op 
het gebied van kunststofverwerking, die 
voortkomt uit een decennialange erva-
ring erg te waarderen. Ook onze advise-
rende kwaliteiten spelen een belangrijke 
rol in het jarenlange succes.

Opgericht in 1906 wordt het familiebed-
rijf tegenwoordig geleid door de derde 
generatie van Otto Kirchner en is over de 
hele wereld vertegenwoordigd met pro-

ductie- en verkoopvestigingen. Nauwe 
samenwerking met klanten geeft ons de 
mogelijkheid om producten en oplos-
singen te ontwikkelen, die helemaal zijn 
afgestemd op de behoeften van de klant. 
De eisen die zij aan de producten stellen, 
staan voor ons heel duidelijk centraal.

FRÄNKISCHE – Uw partner voor com-
plexe en technisch hoogwaardige oplos-
singen.
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