Aquaberg vloerput
met flens.
Droger kan het niet
worden.

Aquaberg.

De

specialist

in

w a t e r a f v o e r.

Aquaberg vloerput met flens of zonder flens.
Voor iedere situatie de beste oplossing.
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Natte ruimte? Maak het waterdicht.
Aquaberg vloerput nu ook leverbaar met flens.
Het probleem

Het is helaas een bekend probleem: lekkage van de badkamervloer. Het
vocht zorgt voor ongezonde schimmelvorming en als de vloer eenmaal
verzadigd is, treedt lekkage op naar de onderliggende ruimten. Om de
lekkage goed te verhelpen moet de vloer worden opengebroken. Een
aanzienlijke kostenpost.

De oplossing: een betaalbare vloerput met flens

Aquaberg heeft een effectieve oplossing die zich in andere Europese
landen al bewezen heeft. Het begint met het plaatsen van de nieuwe
Aquaberg vloerput met een twee centimeter brede flens aan het verstelbare
opzetstuk. Hierna wordt er met een waterdicht membraan een volvlakse afdichting aangebracht volgens ETAG 022, waardoor de flens van de vloerput
onderdeel wordt van de afdichting.

De put met perfecte pasvorm

In de woningbouw is de 146 x 146 mm vloertegel veel
gebruikt en wordt de 150 x 150 mm vloerput veelal toegepast. Er zal dus altijd een vloertegel versneden moeten
worden om passend te kunnen tegelen.
Dankzij de nieuwe Aquaberg vloerput 146 x 146 mm
met flens is dat verleden tijd. En natuurlijk profiteert u
direct van alle voordelen van deze nieuwe vloerput,
zoals de horizontale – en verticale verstelbaarheid
en de naadloze aansluiting op een 146 x 146 mm
vloertegel. Om de bovenzijde een extra fraai
aanzicht te geven is er optioneel een RVS-sierrand
leverbaar.

Instructievideo

Op www.aquaberg.nl treft u een uitgebreide instructievideo aan
om de vloerput met flens snel en goed te kunnen inbouwen.
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4016146F

Aquaberg vloerput met flens
• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 78-93 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 32 mm
• ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
• 15 mm verticaal én horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 0,60 l/sec
• Standaard geleverd met speciedeksel

Aquaberg 4016146F
Aquaberg 4016146FR (met RVS sierrand)

Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

4616146F

• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 111-141 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
• ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
• 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 0,70 l/sec
• Standaard geleverd met speciedeksel

4015146F

Aquaberg 4616146F
Aquaberg 4616146FR (met RVS sierrand)

Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Onderaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 89-119 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
• ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
• 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 1,00 l/sec (NEN-EN 1253-1)
• Standaard geleverd met speciedeksel

4
Aquaberg 4015146F
Aquaberg 4015146FR (met RVS sierrand)

Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

Stap voor stap

www.aquaberg.nl Tel.: 033-299 80 50
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* Raadpleeg de verschillende afdichtleveranciers voor productspecificaties en verwerkingsmethoden en neem tussen de
verschillende stappen de droogtijden in acht.
Kijk voor de instructievideo op www.aquaberg.nl

Aquaberg geeft u keuze

Natuurlijk zijn de Aquaberg vloerputten
146 x 146 mm zonder flens nog altijd
leverbaar. Deze vloerputten hebben zich
in de praktijk al ruimschoots bewezen.
Met beide mogelijkheden heeft Aquaberg
een passend antwoord als het om vloerputten gaat.

4016146

www.aquaberg.nl Tel.: 033-299 80 50

RVS-sierrand

Alle vloerputten met of zonder flens
kunnen ook geleverd worden met een
fraaie RVS-sierrand rondom het rooster.

Verschillende inbouwdieptes?
Geen probleem!

Op zoek naar het allerbeste?

Voor ultieme afdichting wijzen wij u graag
op de RVS vloerputten met membraanflens. Mocht er water lekken, dan kan het
water alsnog de vloerput in. Informeer
naar de mogelijkheden.

Aquaberg 4016146
Aquaberg 4016146R (met RVS sierrand)

4616146

Er zijn extra lange opzetstukken leverbaar zodat elke inbouwdiepte vanaf
78 mm eenvoudig en snel kan worden
overbrugd. Kijk op www.aquaberg.nl
voor alle specificaties.

4015146

Aquaberg 4616146
Aquaberg 4616146R (met RVS sierrand)
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Aquaberg 4015146
Aquaberg 4015146R (met RVS sierrand)

Aquaberg vloerput zonder flens
ø173
151.5x151.5

Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)
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• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 111-141 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
• ABS kunststof opzetstuk zonder flens
• 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 0,70 l/sec
• Standaard geleverd met speciedeksel

50-65

32

35-50

13

146x146

78-93

• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 78-93 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 32 mm
• ABS kunststof opzetstuk zonder flens
• 15 mm verticaal én horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 0,60 l/sec
• Standaard geleverd met speciedeksel
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Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)
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Optioneel:
• RVS sierrrand (R achter het art.nr.)
• Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
• RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)
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• Afmeting 146 x 146 mm
• ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
• Onderaansluiting spie-end ø 50 mm
• Inbouwdiepte 89-119 mm
• PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
• Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
• ABS kunststof opzetstuk zonder flens
• 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
• SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
• 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met
8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden
omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
• Capaciteit 1,00 l/sec (NEN-EN 1253-1)
• Standaard geleverd met speciedeksel
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Aquaberg heeft alles in huis!
U bent vertrouwd met Aquaberg. Maar voor de volle breedte van ons assortiment kunt u uiteraard terecht op www.aquaberg.nl voor al onze producten,
productspecificaties en installatie-adviezen. Dan ziet u dat wij echt alles in
huis hebben als het om afvoer van water gaat. U kunt bij ons terecht voor:
• AquaFente tegelputten;
• Renovatieputten in RVS en kunststof;
• RVS-douchegoten;
• Innovatief brandvrij waterslot;
• Alle losse componenten voor al onze vloerputten.
Aquaberg is snel
Vrijwel al onze producten zijn op voorraad in ons magazijn in Hoevelaken.
Dat betekent dat als u vandaag bestelt, u de producten de volgende dag al in
huis heeft.

Aquaberg heeft
alles in huis!
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Aquaberg weet wat service is
Aquaberg heeft klanten hoog in het vaandel staan. Service, kwaliteit, scherpe
prijzen, flexibiliteit en betrokkenheid zijn zeer belangrijk voor ons. Indien u als
bedrijf op zoekt bent naar een dealer van onze producten dan kunt u te allen
tijde contact met ons opnemen.

