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AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

TOEBEHOREN

DRAINAGEPUT MET KLIK AANSLUITINGEN

PVC drainageput met diameter van 
315 mm. voorzien van 4 klik 80 mm. 
aansluitingen. Levering is inclusief 
rubbermanchet 110 mm. Op deze 
manier kunt u zelf bepalen waar u 
de afvoer wilt inboren.

TYPE DPP315 / 500
• H = 500 mm.

TYPE DPP315 / 1000
• H = 1000 mm.

MINI ZANDVANGER

Mini zandvanger materiaal PVC 
voorzien van inlaat Ø 125 mm. en 
uitlaat Ø 125 mm. met stankscherm. 
Nuttige inhoud van 24 liter voorzien 
van PE geperforeerde eenvoudig 
 uitneembare slibemmer.

• Schacht : Ø 315 mm.
• Hoogte : 800 mm.

Leverbaar met dicht of rooster 
 deksel. Afdekking klasse B125 kN. 
vlg. NEN-EN 124.

INFILTRATIEPOMPPUT HDPE

Infiltratiepompput voor het  oplossen 
van water-/vocht problemen in o.a. 
kelders, kruipruimtes en  tuinen. 
De diameter pompput Ø 630 mm. 
 Standaard hoogte 1150 mm., 
 pompput is van -200 tot -400 mm. 
geperforeerd en omwikkeld met 
Geofix PE525 waterdoorlatend 
 geo-doek. Deksel klasse A15 kN.

Ingebouwde pomp Q max. 20,3 
m³/h. H max. 11 m.w.k. 230 volt, 
schakeling d.m.v. aangebouwde 
 Rekafix 200.

INFILTRATIEPUT

Infiltratieput van slagvast PE Ø 200 
mm. met gietijzeren rand en rooster 
voorzien van kunststof vuilemmer 
en omwikkeld met  waterdoorlatend 
geodoek. Een handige manier 
zonder rioolaansluiting voor de 
afwatering van terras of plaats onder 
de buitenkraan.

• L : 210 mm. B : 210 mm.
• H : 540 mm.

Tegen kleine meerprijs diverse 
 varianten mogelijk.

STRAATKOLK

PE straatkolk met wisselklep om 
twee afvalwater stromen gescheiden 
te lozen. Standaard voorzien van 2x 
uitlaat 125 mm., 160 mm., 200 mm. 
is ook op aanvraag mogelijk.

Levering inclusief gietijzeren 
 roosterkop.

STRAATKOLK MET POMP

Straatkolk van slagvast PE diameter 
400 mm., hoogte 1250 mm. (op het 
werk op maat in te korten). Voorzien 
van robuuste dompelpomp met 
vlotter, ideaal voor het afwateren 
van terassen, verlaagde inritten en 
andere laag gelegen plekken waar 
wateroverlast een probleem is. De 
kolk is voorzien van een  gietijzeren  
roosterdeksel, geschikt voor 
 verkeersklasse B125 kN.

Gegevens pomp:
220 Volt - 0,3 kW. - 50 hZ.,
max. cap. 11,4 m³/h. max. 5,7 
m.w.k., vuil doorlaat 50 mm.
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TALUUT UITSTROOMBAK

De taluut uitstroombak HDPE 
is standaard voorzien van 
 aansluitstomp naar keuze 75 mm. 
t/m 160 mm. Tegen meerprijs te 
leveren met aansluitstomp van 200 
t/m 315 mm. en 400 t/m 630 mm.

Tegen meerprijs te voorzien van 
terugslagklep of grofvuilrooster.

EINDKLEP / LEIDINGKLEP

Eindklep te monteren in bijvoorbeeld 
leidingen die lozen op  openwater, 
tegen indringers als ratten en 
 kikkers. Hiermee voorkomt u 
 verstoppingsgevaar en ongedierte 
waar u dat niet wilt.

Maten:
• 100, 125, 160, 200, 250, 315, 

400 mm.

KABELTREKPUT HDPE

Kabel trekput gefabriceerd 
van 1e klas  kwaliteit HDPE. 
 Standaard voorzien van composiet 
 putafdekkingen  verkeersklasse B125 
kN.  Standaard zijn putten blind, 
tegen  kleine  meerprijs te  voorzien 
van  ingelaste spie  aansluitingen of 
 aansluitrubbers.

Maten:
• Fixbox H1: 

uitwendig 400 x 400 x 400 mm.
• Fixbox H2:

uitwendig 500 x 500 x 500 mm.
• Fixbox H3:

uitwendig 600 x 600 x 600 mm.
• Fixbox H4:

uitwendig 700 x 700 x 500 mm.

KWELSCHERM HDPE MET DOORVOERING

De Aquafix kwelschermen zijn de 
oplossing om kwelwater langs 
kabels en leidingen tegen te gaan. 
Op aanvraag geheel op maat te 
fabriceren en leverbaar in grotere 
aansluitingen.

Standaard uitvoering 1000 x 1000 
x 15 mm. Voorzien van enkele 
 doorvoering naar keuze Ø 110 t/m 
Ø 315 mm. De levering is inclusief 1 
koker voor een optimale  afdichting. 
Er is een 1-delige en 2-delige 
 uitvoering.

TERUGSLAGBEVEILIGING

De terugslagkleppen worden 
 gebruikt om een drukloze leiding te 
kunnen afsluiten voor  terugstromend 
(riool) water.

KABELTREKPUT BETON

Kabel trekput gefabriceerd van 
 prefab beton, kwaliteit  C28-35, 
 milieuklasse XC4.  Standaard 
 voorzien van  composiet 
 putafdekking  verkeersklasse B125 
kN. Standaard zijn de putten blind, 
tegen kleine meerprijs voorzien 
van ingestorte of ingeboorde 
 aansluitingen naar  keuze.

Maten:
• Fixbox B1: 

uitwendig 400 x 400 x 500 mm.
• Fixbox B2:

uitwendig 500 x 500 x 710 mm.
• Fixbox B3:

uitwendig 620 x 620 x 710 mm.

artikel nr. diameter

596.1097.1100 Ø 110 mm.
596.1097.1125 Ø 125 mm.
596.1097.1150 Ø 160 mm.
596.1097.1200 Ø 200 mm.
596.1097.1250 Ø 250 mm.
596.1097.1315 Ø 315 mm.
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LEIDINGAFSLUITERS

Een simpele oplossing om tijdelijk een leiding af te sluiten. Voorzien van 
1,5 meter slang met ventiel.

artikel nr. maten mm.

type DN50 48 - 72 mm.

type DN75 72 - 92 mm.

type DN100 92 - 145 mm.

type DN150 145 - 200 mm.

BUIZENSNIJDER

Toepassing, het snijden van PVC en HDPE 
buizen. 
• type 1: 10 - 63 mm.
• type 2: 50 - 110 mm.
• type 3: 110 - 160 mm.

LEIDINGSTOPPERS

Toepasbaar in situaties waar tijdelijk het riool afgesloten dient te worden. 
Maximale werkdruk 3 bar. Materiaal chloroprenerubber gewapend met 
araidekoord, messing slangpilaren en gegalvaniseerde beugel. Veiligheid, 
3x werkdruk / 9 bar. Tegen meerprijs leverbaar met gewapende slang, 
luchtpompen, nippels. Voor levering wordt elke leidingstopper op 1,5 maal 
de werkdruk in de grootste leidingdiameter voor dat type getest.

type AQUAFIX geschikt voor diam.

RLO 50 / 125 50 - 125 mm.

RLO 100 / 200 100 - 200 mm.

RLO 200 / 400 200 - 400 mm.

RLO 300 / 600 300 - 600 mm.

PUTDEKSEL HAAK

Het eenvoudig verwijderen van putdeksels. 
 Materiaal: gegalvaniseerd staal met gesmede 
punt. Leverbaar in een standaard lengte van 
1000 mm. Leverbaar in de lengte 300 mm., 600 
mm., 800 mm. en 1000 mm.

KUNSTSTOF OPVANGBAK

Voor het veilig plaatsen van jerrycans en 
vaten, ook geschikt als lekbak in   slagerijen. 
 Materiaal: PE. Opvangbak kan voorzien 
 worden van  diverse soorten roosters. 
 Standaard maat: 1200 x 800 x 200 mm. met of 
zonder zijschotten.  Andere maten op aanvraag 
leverbaar.

PUTSCHEP

Putschep het meest eenvoudige en robuuste gereedschap voor het 
schoonmaken van putten. Ook leverbaar in diverse andere uitvoeringen 
en lengtes.

REINIGINGSSCHEP

Voor het eenvoudig reinigen van goten.

RUBBEREN VLOERTEGELS

Rubberen vloertegels zijn geschikt bij o.a. 
 kinderspeelplaatsen, als terras voor op 
balkons. Voldoen aan de eisen beschreven in 
EN1717. Leverbaar in de kleuren zwart, rood 
en groen.

Maatvoeringen:
• 500 x 500 x 25 mm. H : 900 mm.
• 500 x 500 x 45 mm. H : 1400 mm.
• 500 x 500 x 75 mm. H : 2300 mm.

SIERPALEN

Diamantkoppalen:
Deze kunnen een gebied afschermen d.m.v. 
kunststof planken, gasbuis en prikkeldraad 
maar kunnen ook enkel geplaatst worden. 
Leverbaar in de kleuren zwart of wit, met of 
zonder reflectieband(en).
• 100 x 100 x 1000 mm.
• 120 x 120 x 1200 mm.
• 120 x 120 x 1400 mm.
• 150 x 150 x 1200 mm.
• 150 x 150 x 1400 mm.
Ook leverbaar met ronde kop.
Achtkantige sierpalen / Amsterdammers:
De palen zijn leverbaar met of zonder 
 reflectoren. Tevens zijn ze ook leverbaar met 
een zogenaamde wapening (de zogenaamde 
anti-autopalen).
• 120 x 120 x 1200 mm.
• 120 x 120 x 1400 mm.
• 150 x 150 x 1200 mm.
• 150 x 150 x 1400 mm.

artikel nr. maten mm. L mm.

1811315 Ø 130  1500 mm.

1811515 150 x 150 1500 mm.

1820015 Ø 200 1500 mm.

1820215 200 x 200 1500 mm.
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ONTSTOPPER

Milieuvriendelijke ontstopper, geheel 
 zonder chemicaliën. Eenvoudig, veilig 
en snel  verstoppingen in afvoerleidingen 
middels  waterdruk oplossen. Standaard 
 waterleidingdruk is voldoende voor een 
 uitstekend resultaat.

Geschikt voor het ontstoppen van:
• Gootsteen, wasbak,  doucheafvoer, 

badafvoer, wasmachineafvoer, 
 industriële, grootkeuken afvoeren, 
condensleidingen van cv-ketels en 
 luchtbehandelingsapparatuur, overige 
afvoerleidingen.

Geschikt voor diameters: Ø 20 - Ø 25, 
Ø 25 - Ø 45, Ø 35 - 68, Ø 68 - Ø 130, 
Ø 130 - Ø 200 mm.

PE LEKBAK INCL. KUNSTSTOF ROOSTER

Zorgvuldig omgaan met ons milieu, maak 
 gebruik van de Aquafi x rotatiegegoten 
 lekbakken.

Model LB68
• 68 liter. inhoud met kunststof rooster.

L 1230 x B 620 x H 115 mm. uitwendig.

Model LB136
• 136 liter. inhoud met kunststof rooster.

L 1230 x B 1230 x H 115 mm. uitwendig.

Op aanvraag geheel op maat te fabriceren.


