
prefab gewapend beton

aluminium deksel 
optioneel met afschot

PE vorst- / binnendeksel

div. diam. aansluitingen 
d.m.v. rubber manchet

type L x B x H uitw. L x B x H inw. vorst-/tussen aluminium aantal alu. deksel totaal
 Aquafix® mm. mm. deksel PE regendeksel deksels met afschot gewicht

615.75.078*   820  x    620  x    680   720  x    520  x    585 ja ja 1 optioneel    200 kg.

615.75.080   800  x    800  x    900   600  x    600  x    740 vorstpot ja 1 optioneel    750 kg.

615.75.100 1000  x  1000  x  1160         800  x    800  x  1000      ja ja 1 optioneel 1.550 kg.

615.75.120 1200  x  1200  x  1160 1000  x  1000  x  1000 ja ja 1 optioneel 1.650 kg.

615.75.136 1360  x  1000  x  1210 1060  x    700  x  1000 ja ja 1 optioneel 2.050 kg.

615.75.190 1900  x  1150  x  1480 1700  x    950  x  1300   ja ja 2 optioneel 2.550 kg.

615.75.220 2210  x  1200  x  1210 2000  x  1000  x  1020 ja ja 2 optioneel 2.850 kg.

615.75.254 2550  x  1550  x  1360   2350  x  1350  x  1200 ja ja 3 optioneel 3.150 kg.

615.75.350 3500  x  1100  x  1560 3300  x    900  x  1400 ja ja 3 optioneel 4.150 kg.

615.75.590 5900  x  1450  x  1560    5500  x  1000  x  1400 ja ja 4 optioneel 7.950 kg.
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Standaard uitvoering:
• Voorzien van montagerand en scharnierend regendeksel van 

aluminium. Het deksel is voorzien van anti-slip door toepassing 
van aluminium tranenplaat. Standaard leveren wij deze afdekking in 
vlakke uitvoering. Optioneel kunt u kiezen voor een afdekking met 
afschot van 50-60 mm. De afdekking is voorzien van een handgreep, 
een mogelijkheid voor een hangslot en een uitzethaak. Het deksel is 
geschikt voor verkeersklasse A. 15 kN. (voetgangers, niet intensief).

• Afdekkingen die uit meerdere deksels bestaan, zijn voorzien 
van een uitneembare tussenbrug.

• De watermeterput is gefabriceerd uit prefab gewapend beton, 
minimaal klasse C35/45 milieuklasse XC4 en is voorzien van een
Kiwa-certificaat vlg. BRL 5070.

• Standaard kunnen wij de watermeterput voorzien van waterdichte 
rubber aansluitmanchetten. Zonder meerprijs heeft u de keuze uit 
2 stuks per put van de volgende diameters: Ø 50, Ø 63, Ø 75, Ø 90 
en Ø 110 mm (wij boren deze voor u in op die positie waar u ze wilt hebben).

* m.u.v. type 615.75.078; deze is voorzien van 2 polystyreen sparingen.

De opties:
• Aluminium afdekking met afschot (50-60 mm).
• Vorst-/binnendeksel van PE/PS.
• Aluminium of verzinktstalen trap of traptreden.
• Meerdere aansluitingen of andere diameters voorzien 

van waterdichte rubber manchet.
• GY FFM-stukken in diverse aansluitmaten.
• Afdekking geschikt voor verkeersklasse B. 125 kN of D. 400 kN.

Aquafix levert een uitgebreid gamma betonnen watermeterputten voorzien 
van een aluminium scharnierende afdekking (antislip door toepassing van 
tranenplaat motief). 

Optioneel is de aluminium afdekking leverbaar met afschot van 50-60 mm, 
zodat het regenwater aan de voorzijde van het deksel afloopt. De 
watermeterput is aan de binnenzijde voorzien van een PE vorst-/
binnendeksel. 

De meeste betonnen behuizingen kunnen wij doorgaans uit voorraad leveren.
Op uw aangeven kunnen wij in onze eigen fabriek d.m.v. een kernboring  
& rubbermanchet de putten voorzien van waterdichte aansluitingen.

Toepassing bij o.a.:
Jachthavens, woonboten, campings, kiosken, evenemententerreinen, 
woningen & industrie. 

Naast ons standaard programma (zie overzicht onderaan de pagina) kunnen 
wij op uw verzoek watermeterputten geheel op maat fabriceren !

WATERMETERPUT BETON
TYPE PREFIX

Maten in mm, opslag in liters, gewicht in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen,maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik vlg. onze voorschriften. 


