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De Aquaberg
kunststof 
renovatieput



Aanbrengen 
frame renovatieput

Nieuwe tegels 
plaatsen

Nieuwe situatie
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Oude situatie

De Aquaberg kunststof 
renovatieput
Past altijd en overal

Hakken en breken is verleden tijd met de Aquaberg 
kunststof renovatieput. De renovatieput wordt simpelweg 
over de bestaande afvoerput heen geplaatst. 

Bij renovatiewerkzaamheden wordt vaak over de bestaande 
badkamervloer een nieuwe tegelvloer aangelegd. Probleem is 
dan dat de vloerput te laag komt te zitten. Een installateur zal 
een nieuwe vloerput moeten plaatsen om het probleem op te 
lossen. Maar door het hak- en breekwerk, kunnen ongewild 
lekkages ontstaan. 

Voorkom hak- en breekwerk en bespaar aanzienlijk
De renovatieput wordt gewoon over de bestaande vloerput 
heen geplaatst, zodat een aanzienlijke besparing in tijd én 
geld wordt bereikt.

Eenvoudig te plaatsen
De Aquaberg renovatieput is zeer eenvoudig te plaatsen. 
De renovatieput is voorzien van een ruime flens zodat de 
hechting met de tegellijm optimaal is. Wij adviseren tussen 
tegelvloer en het kunststof frame kit aan te brengen.

Geschikt voor de modernste en dunste tegels!
Tegels worden steeds dunner. Daarom is de kunststof 
renovatieput leverbaar in vier diktematen
•   5  millimeter  
•   6  millimeter
•   7  millimeter  
• 10  millimeter

De kunststof renovatieput is alléén leverbaar in 
146 x 146 mm.

Kunststof met de uitstraling van RVS
Het rooster is uitgevoerd in RVS-hoogglans. Als optie is 
de bovenrand van de renovatieput ook leverbaar met een 
RVS-sierrand. Zo lijkt het alsof de complete renovatieput 
uit RVS bestaat.

Waarom kunststof?
Aquaberg heeft gekozen voor hoogwaardig ABS-kunststof 
aangezien dit duurzaam en prijsgunstig is. Recycling is 
voor 100 procent mogelijk. 



Inbouwdiepte 5 mm

• Tegelmaat 146x146 mm
• Binnenmaat 131x131 mm
• Flensbreedte 15 mm
• RVS hoogglans rooster

Inbouwdiepte 6 mm

• Tegelmaat 146x146 mm
• Binnenmaat 131x131 mm
• Flensbreedte 15 mm
• RVS hoogglans rooster

Inbouwdiepte 7 mm

• Tegelmaat 146x146 mm
• Binnenmaat 131x131 mm
• Flensbreedte 15 mm
• RVS hoogglans rooster

Inbouwdiepte 10 mm

• Tegelmaat 146x146 mm
• Binnenmaat 131x131 mm
• Flensbreedte 15 mm
• RVS hoogglans rooster

Waarom kiezen voor de kunststof 
renovatieput van Aquaberg?
• Prijsgunstig
• Afmeting 146 x 146 mm
• Geschikt voor zeer dunne tegels
• RVS rooster
• Ook leverbaar met RVS-sierrand

Kunststof / RVs RoosteR Kunststof / RVs Rand en RoosteR

Artikelnr: RP146K-5

Artikelnr: RP146K-6

Artikelnr: RP146K-7

Artikelnr: RP146K-10

Artikelnr: RP146KR-5

Artikelnr: RP146KR-6

Artikelnr: RP146KR-7

Artikelnr: RP146KR-10



De Wel 8A
3871 MV Hoevelaken NL
Tel  +31 (0)33 299 80 50
Fax +31 (0)33 299 80 55
email: info@aquaberg.nl 
website: www.aquaberg.nl
KvK 09090902

Maattekening kunststof renovatieput

Inbouwdiepte 5, 6, 7 of 10 mm

Duurzaam en betaalbaar! 

De Aquaberg
kunststof renovatieput
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Inbouwdiepte 5, 6, 7 of 10 mm  

Ook in volledig RVS uitvoering
De kunststof renovatieput is een 
aanvulling op de al bestaande
Aquaberg RVS renovatieputten. 
Deze putten zijn leverbaar in de 
afmetingen:  

100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm

Vraag voor meer informatie de 
folder RVS renovatieputten aan 
op: 033 299 80 50 of werp een 
blik op onze informatieve 
website: www.aquaberg.nl
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RP81025 146x146   10 mm
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