
AFVOERGOTEN & VERHOLEN GOTEN IN DIVERSE MODELLEN
Leverbaar met een inwendige breedte van 100 t/m 500 mm.
Uitvoering van beton, glasvezelbeton, polyesterbeton, kunststof, gietijzer & RVS.
Belasting vlg. EN 1433 klasse A. 15 kN. t/m klasse F. 900 kN. leverbaar. 

OLIE-/BENZINEAFSCHEIDERS & SLIBVANGPUTTEN VLG. EN 858-1
Leverbaar in combi, separate of BREEAM uitvoering, klasse I of klasse II.

Gefabriceerd van prefab gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS.
Capaciteit van 1½ l/s t/m 300 l/s, slibvangers van 200 t/m 60.000 ltr.

Belasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

POMPPUTTEN & BUFFERPUTTEN
Uitvoering van prefab gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS. Custom-made 
op uw aangeven uit onze standaard put body’s gefabriceerd. Verkeersbelasting vlg. 
EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar. Pompput voorzien van 
dompelpompen, vuilwaterpompen of versnijdende pompen. Wij leveren pompen 
van alle gerenomeerde merken onder volle garantie. De pompen bouwen wij op uw 
verzoek in de put voorzien van voetbocht, balkeerklep & geleidestangen. Nagenoeg alle 
systemen worden stekkerklaar geleverd, na installatie klaar voor gebruik! 

STRAATKOLKEN, TROTTOIRKOLKEN & ONTLASTPUTTEN
Uitvoering van beton, PVC, HDPE of RVS, doorgaans voorzien van
een gietijzeren afdekking. Leverbaar in diverse modellen en 
uitvoeringen met diverse aansluitdiameters. Verkeersbelasting 
vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

Maak gratis kennis 
met onze advies app!

te downloaden
via de App Store

FIXBOX KABELTREKPUTTEN & HIDFIXBOXEN
Hoogwaardige HDPE behuizing voorzien van composiet afdekking als 

kabeltrekput of als ondergrondse beschermkast voor schakelkasten. 
De Hidfix is voorzien van een waterklok voor een waterdichte 

bescherming van elektriciteitskasten voor ondergrondse opstelling. 
Buiten het standaard gamma om fabriceren wij de Fixbox en de Hidfix 

boxen ook geheel op maat op uw aangeven. Belasting vlg. EN 124.

LAMELLENAFSCHEIDERS & SEDIMENTATIEAFSCHEIDERS
Uitvoering in combi of separate uitvoering, gefabriceerd vlg. de ontwerpeis So = < 1m/h.

Gefabriceerd van prefab gewapend beton of hoogwaardig HDPE in de capaciteit
3 l/s t/m 150 l/s, voorzien van een 2-step eenvoudig uitneembaar lamellenpakket.

De sedimentatieafscheiders zijn leverbaar van 200 t/m 60.000 ltr. inhoud. 
Verkeersbelasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.
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VETAFSCHEIDERS & SLIBVANGPUTTEN VLG. EN 1825
Uitvoering in combi of separate uitvoering, gefabriceerd van prefab

gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS. Capaciteit van 1 l/s t/m
100 l/s, slibvangers van 200 t/m 60.000 ltr.. Belasting vlg. EN 124 

van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

RVS 304 BAKGOTEN EN SLEUFGOTEN
Bakgoten en sleufgoten geschikt voor toepassing in grootkeukens & industrie. Standaard
gefabriceerd uit RVS 304 optioneel ook in RVS 316 leverbaar. De goten kunnen voorzien 
worden van een aangelaste vloerput met reukafsluiter, leverbaar met onder- of zijuitlaat. 
De goten zijn leverbaar met o.a. mazenroosters, spijlenroosters of plaatroosters. Naast 
een standaard assortiment kunnen wij de goten ook geheel op maat fabriceren voor u.

AFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN, OVERSTORTEN & STUWEN
Deze gehele lijn waterbeheersingsproducten wordt in eigen fabriek gefabriceerd uit 
hoogwaardig HDPE en is waar nodig versterkt door profielen van RVS 304 of RVS 
316L. De afsluiters zijn leverbaar in de uitvoering van spindelafsluiter, leidingafsluiter 
en handafsluiter. De terugslag- & pomp kleppen (met zowel ronde als rechthoekige 
opening) zijn leverbaar in de uitvoering voor wandmontage, voorzien van een spie 
aansluiting met flensaansluiting of voorzien van een montage plaat.

PUTAFDEKKINGEN & VLOERLUIKEN
Putafdekkingen leverbaar van gietijzer/beton, gietijzer, verzinktstaal,
RVS 304 of RVS 316, aluminium, composiet of PE/PP. Wij hebben 
een zeer uitgebreid gamma afdekkingen dat we kunnen stellen 
dat wij voor elke put de juiste afdekking hebben. Leverbaar in 
verkeersbelasting klasse A. 15 kN. t/m klasse F. 900 kN.

WATERMETERPUTTEN 
Watermeterputten gefabriceerd van beton, HDPE of verzinktstaal.  

De watermeterputten zijn te voorzien van diverse afdekkingen, 
o.a. van aluminium, verzinktstaal, gietijzer of HDPE voor belasting  

klasse A. 15 kN. t/m F. 900 kN. Onze watermeterputten zijn in 
nauwe samenwerking met diverse waterleidingbedrijven ontwikkeld 
en voldoen daardoor dan ook aan alle gebruiks- en kwaliteitseisen.

SEPTIC-TANKS & IBA SYSTEMEN
Zuiveringssystemen voor het zuiveren van huishoudelijk en 

bedrijfsafvalwater vlg. besluit lozing afvalwater huishoudens, 
activiteitenbesluiten & het besluit lozen buiten inrichting. IBA 

systemen leverbaar als klasse I, II & III, uitgevoerd in kunststof of 
beton. Tegen meerprijs geschikt voor verkeersbelasting.
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