Goot polyesterbeton GY sleufrooster autoberijdbaar
actie L=1000
Art nr. 1051501257220-ACTIE2019
AQUAFIX Gard II
Specificaties
Product naam:
Product type:
Materiaal:
Lengte per element:
Breedte (inwendig):
Breedte (uitwendig):
Hoogte (uitwendig):
Afdekking:
Gewicht:
Eenheid:
Extra:

AFVOERGOOT materiaal polyesterbeton.
AQUAFIX Gard II G
Polyesterbeton.
1000 mm.
100 mm.
120 mm.
115 mm.
Gietijzeren sleufrooster berijdbaar door auto's incl. 'SNAP' sluiting
11,4 Kg.
per stuk
Voorzien van aansluitmogelijkheid voor een loodrechte afvoer Ø 110 mm.

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
Afvoergoot Polyesterbeton Gietijzer sleufrooster Autoberijdbaar
Type : AQUAFIX Gard II
Het leveringsprogramma van de Aquafix Gard goot omvat:
- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met PP doorvoering
- Een verticale afvoeraansluiting voorzien van bladvanger en stankslot
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)
De AQUAFIX ‘Gard goot’ LIJNAFWATERING VOOR TUIN- EN LANDSCHAP:
Juist in de woningbouw en tuin- en landschapsaanleg zijn de eisen voor afwateringssystemen bijzonder hoog. Enerzijds moet het systeem eenvoudig en snel aan te
leggen zijn, zowel door deskundigen als doe het-zelvers. Anderzijds moet het optisch overtuigen en harmonisch in
het totaalbeeld passen. Tegelijkertijd zijn de belastbaarheid, duurzaamheid en natuurlijk het
rendement van belang.
Met de AQUAFIX GARD kunt u probleemloos aan al deze eisen voldoen.
Naast de voordelen van polymeerbeton, waarvan het gootelement is gemaakt, profiteert u daarbij ook van een optimale dwarsdoorsnede van de goot, die voor een hoge
afvoercapaciteit zorgt. Doordat de afdekkingen zonder schroeven worden bevestigd, heeft u bij het schoonmaken bovendien de vrije hand.
De AQUAFIX GARD kan dankzij de groef- en veerverbinding snel en nauwkeurig worden gelegd en is verkrijgbaar met verzinkt of RVS sleufrooster, gietijzeren rooster of
verzinkt maasrooster.
De goten zijn berijdbaar door personenauto’s, hebben een binnenwerkse breedte van 100 mm en
hebben al naar gelang de roosterafdekking een inbouwhoogte van max.115 mm. Waardoor de graafwerkzaamheden tot het minimum beperkt blijven.
Een omvangrijk assortiment aan accessoires, zoals kopplaten, afvoeraansluitingen en zandvangers maakt het programma compleet.
AQUAFIX GARD: de voordelige oplossing zonder in te leveren op functionaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Al naar gelang de eisen op het gebied van belastbaarheid of design verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen
- AQUAFIX GARD II S met verzinkt sleufrooster
- AQUAFIX GARD II G met gietijzeren rooster
- AQUAFIX GARD II M met verzinkt maasrooster

- AQUAFIX GARD II E met RVS sleufrooster
Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.

