
Luxe aluminium goot - losse onderdelen

Door de hoge zijde is montage aan een houtconstructie gemakkelijk.

Het eindkapje wordt in de goot geschoven. Vastzetten met twee schroeven en afdichten met MS-polymeer.

art. nr. 3,27 m art. nr. 6,5 m art. nr. per meter

blank gootm327 gootm650 gootm65+

wit gootw327 gootw650 gootw65+

crème gootc327 gootc650 gootc65+

antraciet goota327 goota650 goota65+

ral * gootr327 gootr650 gootr65+

art. nr. per twee

blank goepm

wit goepw

crème goepc

antraciet goepa

ral * goepr

per koker

koker kimspw  - MS-polymeer is zeer geschikt voor het afdichten van de eindkapjes in een aluminium goot.

   Niet nodig als u ook een koppelset voor de goot bestelt.

set gootkop1 - Set voor het koppelen van twee goten:

   butylband, koker MS-polymeer, 2 koppelprofielen en RVS schroeven.

Luxe aluminium goot  +  eindkapjes + ms polymeer  (tot 6,5m)

Goot tot 6,5 meter + 2 eindkapjes + koker MS polymeer

art. nr. tot 3,27 m art. nr. tot 6,5 m

blank gootm327s gootm650s

wit gootw327s gootw650s

crème gootc327s gootc650s

antraciet goota327s goota650s

Aluminium afvoerbuis in ral kleur

Bij een goot kunt u kiezen voor een pvc uitloop, buis en toebehoren; zie pagina F40.

Heeft u een goot in een speciale ral kleur dan kunt u kiezen voor de volgende set:

 + uitloop met bladvanger * 2,75 m aluminium buis (Ø 70 mm) met een aluminium bevestigingsbeugel + uitloop + bladvanger

 + 1 x alu beugel bij 2,75m of * 5,50 m aluminium buis (Ø 70 mm) met twee aluminium bevestigingsbeugels + uitloop + bladvanger

    3 x alu beugel bij 5,5m art. nr. per set art. nr. per set 5,5 

wit zie pagina F40

crème af70rondc af70rond55c

antraciet af70ronda

ral * af70rondr af70rond55r

Aluminium muurprofiel 290

Geschikt voor alle vrijdragende Eurofix profielsystemen. De profielen kunnen

onder een hoek van 5
0
 tot 25

0
 op het muurprofiel bevestigd worden.

art. nr. 4,32 m art. nr. 6,50 m

blank 290m432 290m650

wit 290w432 290w650

crème 290c432 290c650

antraciet 290a432 290a650

ral * 290r432 290r650

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

GOOT en ONDERCONSTRUCTIE F38

groep: 1

Voor pvc uitlopen en 

toebehoren zie pagina F 40.

groep: 10

€ 155,00

€ 155,00

groep: 10

groep: 10

€ 97,00 € 194,00

€ 77,50

€ 92,70
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€ 160,60

€ 61,60

€ 70,50

€ 70,50
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€ 59,50

€ 80,05

€ 80,05

€ 80,05

€ 102,30

€ 139,25

€ 139,25

€ 139,25

koppelset

eindkapjes

goot afdichten

 - Twee eindkapjes 

inclusief schroeven  

(exclusief MS-

polymeer)

ook leverbaar:

1-5-2015

Verlenging: 

alléén voor 

goten langer 

dan 6,5 meter

Levertijd 5,5 meter lengte 

op aanvraag

3,25 meter

€ 42,80

€ 59,20

€ 59,20

€ 59,20

€ 85,60

€ 118,40

€ 118,40

€ 118,40

€ 16,60

€ 22,40

€ 22,40

€ 22,40

€ 37,40

€ 4,50

€ 8,65

€ 8,65

€ 8,65

€ 8,65

€ 12,20

€ 19,25

€ 77,50

€ 77,50
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Montage op 
bijv. staanders 

Door de hoge zijde gemakkelijk 
te bevestigen aan een balk, Met 
de hoge zijde naar buiten is ook 
mogelijk, 

goot 
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MS-polymeer - wit 

2,75 meter 
aluminium buis 

Bevestigen aan muur 
met:  
plaatschroef 50 
x5,5mm en 8mm plug 

balk 
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Aluminium drager 291

Geschikt voor alle vrijdragende Eurofix profielsystemen. De profielen kunnen

onder een hoek van 5
0
 tot 25

0
 op de drager bevestigd worden.

De vrijdragende lengte is 3 meter (3,5 m indien aan de goot gemonteerd).

art. nr. 4,32 m art. nr. 6,50 m

blank 291m432 291m650

wit 291w432 291w650

crème 291c432 291c650

antraciet 291a432 291a650

ral * 291r432 291r650

Aluminium eindkapje voor profielen 290 en 291

art. nr. per stuk art. nr. per stuk

blank 290epm 291epm

wit 290epw 291epw

crème 290epc 291epc

antraciet 290epa 291epa

ral * 290epr 291epr

Staander (70 x 70 mm) inclusief standaard U-voet

art. nr. 2,75 m

wit st77275w Langere staanders op aanvraag.

crème st77275c

antraciet st77275a

ral * st77275r

Extra losse U-voet:  

Als set: U-voet met rvs schroeven  of  per stuk: losse U-voet zonder schroeven

art. nr. per set art. nr. per stuk (zonder schroeven)

blank stuvt70zs stuvt70k

Stelvoeten in plaats van een standaard U-voet

art. nr. per set

blank stelv70m

art. nr. per stuk

blank fund70m

Hoeksteun voor bevestiging tegen een zijmuur

Voor het bevestigen van drager 291 tegen een zijmuur. Inclusief RVS schroeven en pluggen.

Hoogte 100mm x diepte 64mm x breedte 70mm x dikte 8mm. 

art. nr. per stuk

wit hoek64w

crème hoek64c

antraciet hoek64a

ral * hoek64r

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

F39ONDERCONSTRUCTIE vervolg

De staander wordt met een U-voet op een betonpoertje bevestigd; zie ook stelvoet en funderingsplaat.

Drager 291 (meestal met goot) wordt met M8 bouten aan de staander geschroefd; hiervoor is de

drager voorgeboord en zitten er blindklinkmoeren in de staander.

Tot 200 mm hoogte verstelbaar. Te monteren op een vlakke ondergrond (bijv. gestort betonpoertje).

Als set: stelvoet inclusief RVS schroeven en pluggen of per stuk (zonder schroeven).

Een alternatief voor een gestort betonpoertje. Plaats de funderingsplaat en de staander in een

+/- 0,6 m diep gat. Het bepalen van de juiste positie en hoogte is door de unieke montage van het

Multi-Link® systeem zeer eenvoudig. Na montage eventueel verzwaren met beton.

De plaat kan indien nodig op maat gezaagd worden. Blank aluminium, incl. RVS bevestigingsmateriaal.

Funderingsplaat in plaats van een standaard U-voet

groep: 1

groep: 1

groep: 1

groep: 1

groep: 1

groep: 10

groep: 10

€ 25,00

€ 7,50€ 19,50

€ 54,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 145,50

€ 168,40

€ 168,40

€ 168,40

€ 215,50

€ 98,10

€ 112,00
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€ 143,20

€ 2,80

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 2,80

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 75,00

Als u de staander gebruikt in combinatie met drager 291 dan is 

de vrije doorloophoogte onder de drager 80 mm kleiner dan de 

lengte van de staander.

3,25 meter

ook leverbaar:

1-5-2015
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voetplaat 
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U-voet 

lengte 300 mm 
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voetplaat 
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lengte 595 mm 

30 mm 

Eenvoudig op de 
staanders te  
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Op deze pagina vindt u de HWA hulpstukken die goed gecombineerd kunnen worden met onze aluminium goot.

Complete set Diameter 80 mm, materiaal PVC.

art. nr. complete set

gootuitloop met bladvanger

wit pvcwset 2,75 meter buis

grijs pvcgset 2 beugels

bocht 87 graden

HWA-artikelen Diameter 80 mm (tenzij anders aangegeven), materiaal PVC.

art. nr. per stuk

- - -

wit pvcw100 Gootuitloop 80 mm met wartel en bladvanger

licht grijs pvcg100

grijs pvcg120 2,75 meter  

wit pvcw120 2,75 meter  

bruin pvcb120 op=op 4 meter

grijs pvcg130

wit pvcw130 per set: twee beugels met snelsluiting

bruin pvcb110 op=op Gootuitloop 80 mm met wartel

- - -

- - -

bruin pvcb140 op=op per set: twee beugels (zonder muurpen)

grijs pvcg150

wit pvcw150

bruin pvcb150 op=op

grijs pvcg1507 Ø 70 mm (mof - verjongd)

grijs pvcg160

wit pvcw160 Bocht 45 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb160 op=op

grijs pvcg165

wit pvcw165 Bocht 22,3 graden 80 mm mof -spie

grijs pvcg170

wit pvcw170 T-stuk 87 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb170 op=op

grijs pvcg180

wit pvcw180 T-stuk 45 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb180 op=op

grijs pvcg190

wit pvcw190 Verbindingsmof 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb190 op=op

F40

€ 7,90

€ 12,45

€ 7,90

€ 3,10

€ 4,10

€ 4,55

€ 2,60

€ 2,40

€ 3,20

€ 3,45

€ 2,60

€ 3,40

€ 5,20

€ 7,20

€ 7,55

€ 5,20

€ 7,20

€ 7,55

€ 2,00

€ 2,60

€ 2,80

€ 40,40

€ 34,00

netto

netto

PVC toebehoren voor HEMELWATERAFVOER

€ 13,00

€ 16,90

€ 22,45

€ 6,40

€ 11,50

1-5-2015

Bocht 87 graden  mof-verjongd

set

€ 11,50
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