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SVA

Als gekend merk en onderdeel van de TBS-SVA 
GROEP zijn wij producent van betonproducten voor 
afwatering, en is de TBS-SVA GROEP betrokken bij 
de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten in 
Nederland. Hiervoor leveren wij zowel traditionele, 
kwalitatief hoogstaande (beton) producten als 
innovatieve oplossingen op maat. Het brede 
assortiment voorziet in afwateringsproducten 
en toegangssystemen zoals kolken , goten , 
putafdekkingen en luiken in diverse materialen.

Certificering

Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerde 
onderneming met vele KOMO en Güteschutz 
productcertificaten en het NL BSB certificaat. In 
tijden waarin duurzaamheid en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker 
worden, streven wij uiteraard naar permanente 
verbetering van onze eigen milieuprestaties. 
Onze concrete doelstellingen op het gebied 
van ecologie en energie zijn vastgelegd in een 
milieuzorgsysteem. Onze inspanningen op het 
gebied van milieuzorg zijn beloond met een ISO 
14001 certificaat en een CO2 Bewust Certificaat, 
trede 3. Dankzij onze jarenlange ervaring en 
expertise op het gebied van afwatering en 
toegangssystemen, kunnen wij u voorzien van 
een gedegen advies en oplossingen op maat, die 
voor úw specifieke vraagstuk werken. Daarbij 
is innovatie en productontwikkeling binnen ons 
bedrijf een continu proces. Onze organisatie 
maakt deel uit van Imber Holding (Kanaaldijk 
10, 6031 MZ, Nederweert, Nederland) 
gespecialiseerd in gietijzer/beton producten voor 
afwateringsproducten en toegangssystemen.

Ervaring en verenigde kracht

Ervaring en verenigde kracht ,met meer 
dan 80 jaar ervaring is de TBS-SVA GROEP 
uitgegroeid tot een betrouwbare en professionele 
partner. U kan bij ons terecht voor een uiterst 
breed leveringsgamma van kant-en-klare 
prefab betonproducten voor ondergrondse en 
bovengrondse toepassingen. 

Onze producten beantwoorden aan hoogstaande 
kwaliteitsnormen. Wij volgen nieuwe vereisten in 
ons vakgebied op de voet en spelen er snel op in 
dankzij onze investeringen in R&D en een up-to-
date machinepark.

Topservice

U mag rekenen op een brede dienstverlening die 
alle verwachtingen overtreft. Onze toegewijde 
medewerkers gaan samen met u op zoek naar de 
beste productoplossingen en bieden een optimale 
begeleiding van al uw projecten. 
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SVA Tegelpadkolken

 
• Robuust beton is bestand tegen mogelijke   
 verkeersbelasting

• De extra lichte uitvoering in PVC is ideaal voor     
 autovrije zones

Scharnierend 
rooster

Aansluiting 
125/160 met 

uitneembaar 
stankslot

SVA Tegelpadkolken

Deze kolken werden speciaal ontworpen voor 
tegelpaden en trottoirs aangelegd met tegels 
van 30 x 30 cm. De kolk heeft namelijk dezelfde 
afmetingen, waardoor hij precies past op de plaats 
van de tegel. Deze specifieke pasvorm verhoogt 
niet alleen de legsnelheid aanzienlijk, maar heeft 
ook een esthetische meerwaarde in het geheel.

De tegelpadkolken zijn uitgevoerd in diverse materialen 
met elk hun specifieke voordelen.

SVA TEGELPADKOLKEN

Type Bovenmaat Hoogte
Holling 
rooster

Belastings-
klasse Aansluiting Aansluitzijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg

S 1230/60 
GB1 300x300 600 7 B 125/160 Achter/

links/rechts Eendelig Beton/GY 93

V3030 GK2 300 x 300 690 - A 125
Voor/

achter/links/
rechts

Tweedelig Kunststof/
GY 21

Afmetingen uitgedrukt in mm.

INDEX
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SVA
KOLKEN

SVA Straatkolken

Alle straatkolken in het SVA-assortiment zijn 
allemaal van een hoge kwaliteit en leverbaar in de 
combinaties beton-gietijzer of polymeer-gietijzer en 
kunststof-gietijzer.

Tweedelige uitvoering

Eendelige uitvoering

Verankerde 
omranding

Aansluiting 125 met 
uitneembaar (S-LINE) 

of scharnierend (M en 
P-LINE) stankslot



SVA STRAATKOLKEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model Bovenmaat Hoogte

Holling
roos-
ter

Belas-
tings-
klasse

Aan- 
sluiting Aansluitingszijde

Uit- 
voering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

SK 3838/80 S-line 380 x 380 800 7 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 159 S

SK 4530/80 S-line 450 x 300 800 7 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 153 S

S 1250/50 GB1 380 x 380 500 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 110 M-P

S 1250/80 GB1 380 x 380 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 159 M-P

S 1247 GB1 400 x 400 800 4 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 155 M-P

S 1300/60 GB1 450 x 300 600 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 123 M-P

S 1300/80 GB1 450 x 300 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 153 M-P

S 1260/90 GB1 450 x 450 900 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 225 M-P

S 1302/80 GB1 450 x 320 800 7 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 171 M-P

S 3050/84 GB1 520 x 305 840 - D 125 Voor/achter Eendelig Beton/GY 190 M-P

S 6521BE/65 RS GB1 650 x 215 650 - D 125/160 Voor/achter Eendelig Beton/GY 150 GY

S 1330-1320/88 GB2 380 x 380 880 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 206 M-P

S 1332-1320/90 GB2 450 x 300 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 164 M-P

S 1333-1320/90 GB2 450x300 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 232 M-P

S 1362-1320/900 450 x 450 900 7 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 222 M-P

S 130-131B/92 GB2 478 x 375 920 10 B 125/160 Achter/link/rechts Twee-
delig Beton/GY 233 M-P

S 3333 GK2 332 x 332 745 7 B 160 Achter/links/rechts Twee-
delig

Kunstof/
GY 28 PVC

S 2045 GP 2V 200 x 450 730 - C 125 Links/rechts Twee-
delig

Polymeer/
GY 70 GY

S 2045 GP 2S 200 x 450 730 - C 125 Links/Rechts Twee-
delig

Polymeer/
GY 70 GY

S 5858/15440 GB2 580 x 580 1000 22 D 125 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 535 PVC

S 5858/15440 GB2 580 x 580 1000 - D 125 Voor/achter/links/
rechts

Twee-
delig Beton/GY 486 PVC

S 2625-2660 GB4 400 x 700 900 7 B 125 Voor/achter/links/
rechts Vierdelig Beton/GY 314 PVC

7

PUNTAFWATERING



8

SVA Goot- / straatkolken

De goot-/straatkolken in het SVA-assortiment 
zijn allemaal van hoge kwaliteit in de combinatie 
gietijzer-beton. Ze werden speciaal ontwikkeld 
voor straatgoten in bestrating of prefab betonnen 
straatgoten.

De gietijzer-betonuitvoeringen zijn ook geschikt 
voor op de bouwplaats gestorte straatgoten.

Diverse 
gootprofielen 

leverbaar

Aansluiting 
125/160 
stankslot 

scharnierend



Afmetingen uitgedrukt in mm.
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SVA GOOT-/STRAATKOLKEN

Model
Boven-
maat Hoogte

Holling 
rooster

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Ge-
wicht  
in kg Uitlaat

GS 4530/80 GB1 450 x 300 800 36 C 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 168 M-P

S 1360/80 GB1 450 x 350 800 30 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 171 M-P

S 1366-1320 GB2 450 x 350 900 30 B 125/160 Achter/links/rechts Tweedelig Beton/GY 223 M-P

S145-131B/92 GB2 478 x 395 920 45 B 125/160 Voor/achter Tweedelig Beton/GY 227 M-P

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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SVA Trottoirkolken

Trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze 
naadloos in de trottoirband passen om een 
optimale afwatering te creëren langs wegen en 
parkeerplaatsen.

Ongeacht of het om standaard trottoirbanden, 
rotondebanden, geleidebanden, rijwielpadbanden of 
RWS-banden gaat, het SVA-assortiment biedt vele 
mogelijkheden voor een perfecte passing in het 
bandprofiel.

Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige 
dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken 
deze kolken.

Deksel met 
steeknok en/of  
SVA-nodulair 
vergrendeling

Verankerde omranding

Aansluiting 
125/160 met 

uitneembaar 
(S-LINE) of 

scharnierend 
(P-LINE/M-LINE) 

stankslot
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SVA TROTTOIRKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse Aansluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

TK 4530/90 S-Line 450 x 300 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 182 S

TK 4535/90 S-Line 450 x 350 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 187 S

TK 4535/90 RWS S-Line 450 x 450 900 B 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 220 S

T 4530/90 GB1 450 x 300 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 182 M-P

T 1271/60 GB1 450 x 350 600 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 135 M-P

T 1271/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 187 M-P

T 1278/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 180 M-P

T 1281/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 1370-2/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 220 M-P

T 4012/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter Eendelig Beton/GY 182 M-P

T 1585/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 1587.3/90 GB1 450 x 350 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 184 M-P

T 4530.2/90 PET CAN 450 x 300 900 C 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 200 P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA TROTTOIRKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

T 1350-1320 GB2 450 x 350 1000 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 227 M-P

T 1352-1320 GB2 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 216 M-P

T 1370.2-1320 GB2 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 220 M-P

T 4545 GB2 5-20 450 x 450 900 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 225 M-P

T 1860.1-1850.1 GB2 450 x 300 1150 B 125/160
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 289 P

T 4035 GK2 450 x 350 850 B 125
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 39 PVC

T 4545 GK2 450 x 450 895 B 125
Voor/achter/links/

rechts
Tweedelig Beton/GY 27 PVC

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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SVA Straat-/trottoirkolken

Straat-/trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze 
naadloos in de trottoirband passen om zo een 
optimale afwatering te creëren langs wegen en 
parkeerplaatsen.

Het SVA-assortiment biedt vele mogelijkheden voor 
een perfecte passing in het bandprofiel.

Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige deksel-
sluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze 
kolken.

Bijkomend voordeel van deze producten is het 
zeer toegankelijke en dus onderhoudsvriendelijke 
ontwerp.

Hoge wateropname
Verankerde 
omranding

Aansluiting 125/160 
met scharnierende 

putklep (M-LINE/P-LINE) 
stankslot

Eendelige uitvoering

Tweedelige uitvoering

Aansluiting 125/160 
met scharnierende 

putklep (M-LINE/P-LINE) 
stankslot

Dubbel scharnierende 
uitvoering

Grote 
zandvang
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SVA STRAAT-/TROTTOIRKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Belas-
tings-
klasse Aansluiting Aansluitingszijde Uitvoering Materiaal

Gewicht 
in kg Uitlaat

ST 1290/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 218 M-P

ST 1490/90 GB1 450 x 450 900 B 125/160 Achter Eendelig Beton/GY 219 M-P

ST 4545 5/20 GB1 450 x 450 900 C 125 Achter/links/rechts Eendelig Beton/GY 204 M-P

ST 4545-C 250/90 450 x 450 900 C 160 Achter Eendelig Beton/GY 180 M-P

ST 1390- 1320/90 GB2 450 x 450 900 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 214 M-P

ST 1490- 1320/90 GB2 450 x 450 900 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 211 M-P

ST 1590- 1320/100 GB2 450 x 450 1000 B 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 231 M-P

ST 5050-1850.1 GB2 500 x 500 1100 C 125 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 300 P

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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SVA Industriekolken

Type S 1250 BE + S 1300 BE

Standaardtype kolk dat voorzien is van een klasse 
D-Rooster in plaats van klasse B. Hierdoor zijn ze beter 
geschikt voor industriële toepassingen, zoals laad- en 
losplaatsen met een normale tot lage vervuilingsgraad.

Serie 2500

Deze kolken zijn bedoeld voor industrieterreinen met 
intensief vrachtverkeer en een hogere vervuilingsgraad. 
Ze zijn uitgevoerd in een belastingsklasse D400 kN.

Serie 2500 Z

Deze kolken met een belastingsklasse van F 900 kN 
werden speciaal ontwikkeld voor containerterminals met 
extra zware aslasten. De kolk is zo uitgevoerd dat men 
gemakkelijk de zandvanginhoud en de aansluitdiepte kan 
aanpassen.

SVA
KOLKEN

SVA Industriekolken

Op industrieterreinen, containerterminals en zee- 
of luchthavens manoeuvreert zeer intensief en 
zwaar verkeer. Speciaal hiervoor hebben wij een 
4-tal zwaar uitgevoerde kolken in het assortiment 
die hiertegen bestand zijn. De 2500 Z kan 
geheel naar behoefte worden uitgerust met extra 
zandvang, en is daarom ook geschikt op plaatsen 
waar sprake is van een hoge vervuilingsgraad.

Aansluiting 125/160  
met uitneembaar 

stankslot of 
scharnierend (P-LINE) 
stankslot afhankelijk 
van de uitvoering.

Verankerde omranding Klasse D of F
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Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA INDUSTRIEKOLKEN

Model Bovenmaat Hoogte

Hol-
lings-

rooster

Belas-
tings-
klasse

Aan-
sluiting Aansluitingszijde

Uitvoer-
ing Materiaal

Ge-
wicht 
in kg Uitlaat

S 2500-2520-95 GB2 610 x 410 950 - D 125/160 Voor/achter/links/
rechts Tweedelig Beton/GY 293 P

S 2500Z-2522Z-2520Z 
GB3 610 x 410 1250 - F 125/160 Links/rechts Driedelig Beton/GY 511 P

S 1250/80 BE GB1 380 x 380 800 7 D 125/160 Achter/Links/Rechts Eendelig Beton/GY 160 P

S 1300/80 BE GB1 450 x 300 800 7 D 125/160 Achter/Links/Rechts Eendelig Beton/GY 155 P

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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S-line kolken 

Dit zijn de meest standaard kolken uit het SVA 
assortiment en worden dan ook zonder allerlei 
opties geleverd in de standaard meest voorkomende 
maatvoeringen (hardlopers).

Deze kolken voldoen uiteraard aan alle huidig geldende 
normen en zijn KOMO gecertificeerd, kort samengevat 
een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

In de tabellen aangeduid met een S

M-line kolken 

Dit zijn de kolken die vaak leverbaar zijn met diverse 
opties zoals een waaier deksel of rooster, een 
vergrendeling of een extra laag model, uiteraard kan dit 
verschillen per kolk type.

Tevens zijn deze kolken standaard uitgerust met 
een volledig open scharnierende originele Putklep® 
en is de uitlaat garnituur gemaakt van gerecycleerd 
glasvezelversterkt Polypropyleen waardoor deze kolken 
het vuil beter vasthouden in de kolk omdat uitvallende 
stankschermen tot het verleden behoren.

Het grote gebruikers gemak van het reinigen 
en of doorspuiten heeft zich reeds bewezen en 
onderhoudsbedrijven of diensten beheer en onderhoud 
waarderen de Putklep® enorm.

We kunnen in deze dan ook stellen geïmiteerd maar 
nooit geëvenaard.

In de tabellen aangeduid met een M

P-line kolken 

De P-line kolken zijn de premium producten uit het SVA 
assortiment en zijn uiteraard ook leverbaar met allerlei 
opties zoals ook bij de M-line kolken, uiteraard ook hier 
weer kan e.e.a. verschillen per model.

Het grote verschil zit hem in de uitlaatgarnituur 
deze is namelijk ook geproduceerd van gerecyclede 
grondstoffen en is van glasvezelversterkt polypropyleen 
en is standaard voorzien van een flexibele rubber 
manchet aansluiting.

Daardoor is het mogelijk de kolk inwendig flexibel aan 
te sluiten met een buis van 125 mm en dit met een 
bewegingsverschil tot 24˚ en dat maakt deze kolken 
uitermate geschikt in zettingsgevoelige gebieden.

Tevens is de kolk op dezelfde uitlaat garnituur uitwendig 
aan te sluiten met een buis van 160 mm en is deze 4˚ 
flexibel.

Neem dan daarbij ook nog in mee dat in het beton 
gerecyclede grondstoffen worden gebruikt, en dat we 
daarboven op de GREENDEAL* aanbieden, dat maakt 
de P-line kolk de meest groene kolk uit ons assortiment.

In de tabellen aangeduid met een P

DE VERSCHILLENDE  
UITVOERINGEN VAN  
SVA KOLKEN
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P-line MAX

De P-line Max is beperkt leverbaar op enkele modellen 
in ons assortiment namelijk in een straatkolk afmeting 
300x450 mm en 380x380 mm en in een trottoirkolk 
variant 450x300 band 13/15 en 18/20 en RWS 
band kolk variant 450x450 mm.

Deze kolken combineren de voordelen van de P-line 
kolken met een vergroting van de zandvang inhoud 
zonder dat de kolken groter worden in de maatvoering 
lees hoogte.

Vuilvang voor M-line, P-line en P-line MAX kolken

De kolken die uitgerust zijn met een Putklep® 
kunnen optioneel geleverd worden met een vuilvang 
voorziening. Dit gebogen spijlen rooster is zo ontworpen 
dat het de Putklep® die van zich zelf al een goede 
vuilvanger is aan de onderzijde extra verlengd en is 
dusdanig vormgegeven dat een goede doorstroming 
gegarandeerd is echter dat takjes ,bladeren en zweefvuil 
zoals plastic dopjes e.d. tegengehouden wordt.
De vuilvanger is eenvoudig op de Putklep® met een klik 
systeem te bevestigen.
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SPECIALE
PRODUCTEN
EN MAATWERK

Door continu te zoeken naar innovatieve 
oplossingen voor de afwateringsproblematiek, 
zowel technisch als esthetisch, heeft SVA diverse 
producten ontwikkeld die bijdragen tot betere 
oplossingen van een hoge kwaliteit.

SVA Kolken voorzien van een logo

Steeds vaker willen gemeenten bij de inrichting van 
de openbare ruimte, een onderscheidend karakter 
creëren. Door middel van prachtig uitgevoerde kolken 
in diverse luxueuze materialen kan dit ook op het 
gebied van afwatering gerealiseerd worden. Daarnaast 
kunnen we een gepersonaliseerd karakter aan de kolken 
geven door bedrijfsnaam, stadslogo, lettermotieven of 
grafische elementen in de kolken te verwerken. Tevens 
zijn roosters van Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is 
hier mogelijk.

SVA Infiltratiekolk

Kolk voor het eenvoudig plaatselijk 
infiltreren (en bufferen) van 
regenwater in de natuurlijke 
ondergrond. De kolk is 
geproduceerd in poreus 
beton, en is waterdoorlatend 
aan de zijkanten. Infiltratie- 
en buffercapaciteit 
wordt vergroot door een 
drainagekoffer bestaande 
uit grof zand, grind of 
lavakorrels.

PET-CAN Kolk

Beter rioolbeheer begint 
bij de kolk. Doordat deze 
uitvoering vier in plaats van 
drie openingen heeft in het 
rooster, worden pet-flesjes 
en blikjes van frisdranken 
tegengehouden bij de ‘poort’. 
Dit voorkomt verstopping 
van de kolk en bespaart 
dus het nodige onderhoud. 
Ontwikkeld in samenwerking 
met Materiaaldienst 
Amsterdam en inmiddels 
leverbaar in meerdere 
modellen.
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SVA RVS of cortenstaal kolken

Sommige van onze kolken zijn voorzien van een RVS-
rand en RVS-rooster met de afmetingen van een 
tegelmaat 30 x 30 cm of 40 x 40 cm. Hierbij is 
de laatste 2-delig uitgevoerd, zodat het bovenstuk 
horizontaal verschoven kan worden t.o.v. de vaststaande 
onderbak. Zodoende wordt een nog betere aansluiting 
op de gekozen bestrating gecreëerd. Tevens zijn 
roosters van Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is hier 
mogelijk.

SVA Exfiltratiekolk

Om waterzuiveringsinstallaties te ontlasten, is het 
belangrijk dat het ‘schoon’ regenwater (RWA) wordt 
afgekoppeld van vervuild afvalwater (DWA).

Met de exfiltratiekolk biedt SVA een voordelig 
alternatief om deze scheiding snel en efficiënt te 
realiseren. Waar een kolk normaal dient om water 
af te voeren. De kolk wordt namelijk direct via een 
hemelwaterafvoer aangesloten op dakgoten. Hiermee 
wordt bij regenval het water via de exfiltratiekolk naar 
buiten gespuwd. Vervolgens kan het water op twee 
manieren worden afgevoerd. Enerzijds kan de kolk 
dichtbij de straat worden geplaatst, zodat het water 
via infiltratiebestrating in de bodem kan infiltreren. 
Anderzijds kan het water uit de exfiltratiekolk via het 
trottoir en de normale kolk naar het (reeds aanwezige) 
gescheiden stelsel afgevoerd worden. De kolk heeft een 
tegelformaat en past daarmee precies in een trottoir.

SVA Aquasekolk

Verstandig waterbeheer stopt niet bij de zorg voor 
een juiste grondwaterstand. Veel af te voeren (regen)
water is namelijk vervuild. De eerste regenbui na een 
lange droogteperiode brengt veel verontreiniging met 
zich mee. Speciaal voor deze eerste vervuiling (‘first 
flush’) hebben wij een kolk ontwikkeld: de Aquasep. Dit 
model is een intelligente infiltratiekolk die, op basis van 
luchtdruk, vervuild water naar het DWA-riool afvoert 
en vervolgens zorgt dat het schone water kan afvloeien 
naar het grondwater. Een slimme oplossing waar het 
milieu direct baat bij heeft.
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Duurzaamheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft
een belangrijke positie ingenomen binnen de 
bedrijfsfilosofie van SVA. Niet alleen vanuit onze eigen 
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat 
dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds 
meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en 
waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop 
van goederen en diensten en gaan concrete MVO 
initiatieven en processen meewegen bij de selectie van 
leveranciers.

Het duurzaamheids- en milieubeleid van SVA wordt 
periodiek beoordeeld via certificeringstrajecten en is 
zowel zichtbaar als meetbaar dankzij diverse concrete 
reductiemaatregelen in onze bedrijfsactiviteiten en 
productieproces.

Voor meer informatie over onze maatregelen en
voortgang op het gebied van MVO, verwijzen we u
naar onze website www.sva.group, waar u
onze factsheet MVO kunt downloaden.

CO2 Prestatieladder (skao)

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-
bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan 
(Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt 
gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering 
en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name 
om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen 
en gebruik van duurzame energie.

Vanaf 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, 
niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier 
invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, 
transparantie in communicatie en deelname aan 
initiatieven.

ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een 
ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. 
jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Voor het 
behalen van deze certificering, zijn alle activiteiten, 
producten en diensten van het bedrijf die belangrijke 
milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens 
zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied 
van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast.
Leveranciers van SVA worden voortaan eveneens 
beoordeeld op aspecten die van invloed zijn op de balans 
tussen People, Planet en Profit.
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PUNTAFWATERING

Service

Een constructieve samenwerking met onze klanten,
betekent voor SVA méér dan het leveren van 
hoogkwalitatieve producten of een goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Deskundig advies, oplossingen op 
maat en een brede dienstverlening gaan hierbij hand in 
hand.

Soms leveren wij een klant dus niet wat hij vraagt, 
maar wél wat hij nodig heeft. Goed luisteren en met 
u meedenken vanuit onze jarenlange praktijkervaring, 
dát is wat onze medewerkers elke dag weer graag 
voor u willen en kunnen betekenen. SVA is niet alleen 
leverancier maar ook uw partner in afwatering!

Heeft u vragen over ons uitgebreide producten-
assortiment, behoefte aan deskundig advies of een
vraagstuk op het gebied van maatwerk? Vraag het
uw afwateringsspecialist! Contacteer ons telefonisch of 
via email, wij helpen u graag verder!

Op onze internetsite kunt u daarnaast diverse
technische fiches, plaatsingsvoorschriften en
bestekteksten downloaden.

Tel. +31 (0)495 53 48 15
Fax. +31 (0)495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group
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GREENDEAL MET DE TBS – SVA GROEP
Wat houd het in?

Werken die uitgevoerd worden met de 
voorgeschreven kolken van het merk SVA, serie 
P-line en alle kolken van het merk TBS, vallen 
onder de GREENDEAL . Dit houd in dat de TBS-
SVA GROEP een container gratis ter beschikking 
stelt (in overleg) gedurende een periode van 3 
maanden , waarin alle vrijgekomen materialen 
(kolken en putafdekkingen) kunnen worden gestort.

Deze container zal door de TBS-SVA GROEP 
worden opgehaald en de materialen zullen worden 
gebroken en gereinigd.

Het gebroken puin zal worden gebruikt in de 
betonproductie als toegevoegde grondstof en het 
gietijzer zal weer worden gebruikt in de gieterij 
als toegevoegde grondstof voor de productie van 
nieuw gietijzer zoals roosters en deksels.

Spelregels

• Alleen van toepassing op het premium 
assortiment omdat in deze producten ook 
gerecyclede materialen worden verwerkt.

• Minimale hoeveelheid aan materialen in het 
werk 75 stuks kolken en/of putafdekkingen.

• Container voor een periode van 3 maanden (in 
overleg) gratis geplaatst.

• Verlenging van de periode is in overleg 
mogelijk.

• Gestorte materialen zijn kolken en 
putafdekkingen , het merk is niet relevant.

• De kolken en putafdekkingen worden zoveel als 
mogelijk aan de buitenzijde ontdaan van zand 
voor ze in de container worden gestort.

• De containers worden op een veilige plaats 
gestald en worden beheerd en gebruikt 
volgens de regels van de leverancier en 
eigenaar van de containers.

• We hebben een beperking in het beschikbaar 
hebben van containers wat zou kunnen 
inhouden dat deze niet altijd per direct 
beschikbaar is, gelieve hier rekening mee te 
houden bij reservering.

De TBS-SVA GROEP zet zich in om nu en in de 
toekomst steeds meer gerecyclede materialen toe 
te passen, als ook de CO2 uitstoot te beperken, 
enkele voorbeelden zijn de volledig uit gerecycled 
materiaal geproduceerde P-line uitlaat garnituur of 
het behalen van het CO2 bewust certificaat.

Samen gaan we voor de GREENDEAL voor kolken 
en putranden.
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