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Onze formule voor een maximum aan flexibiliteit

BETTEFLOOR BETTEFLOOR SIDE BETTEDOUCHEBAKKEN 
supervlak 2,5 cm

BETTEDOUCHEBAKKEN 
supervlak 3,5 cm

BETTEDOUCHEBAKKEN 
extravlak 6,5 cm

BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL

Vloergelijke 
inbouw

Bijna 
vloergelijke 
inbouw

Licht 
verhoogde 
inbouw

BETTE INBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL

 Nieuw! 

BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL
Het systeem dat altijd past.

• Inbouw van alle douchevloeren, super- en extra 
vlakke douchebakken van Bette- met slechts een 
inbouwsysteem

• Eenvoudige en veilige montage – zowel als 
inloopdouche of iets verhoogd met een tegelrand

• Absoluut dichte inbouw: de bij de levering 
inbegrepen afdichtingscomponenten bieden 
maximale bescherming tegen schade door 
binnendringend vocht

• Maximum aan flexibiliteit: kan eenvoudig worden 
aangepast aan de situatie ter plekke

• Verstelbereik van 75 – 215 mm
• Eenvoudig uitlijnen vanaf boven
• Het systeem is blijvend controleerbaar

Geluidsisolatie
Slechts 20 db(A) geluidsbelasting volgens 
DIN 4109/A1 en de strengere eisen volgens 
VDI 4100 SST III.
Getest en bevestigd door het Dekra-instituut.

Vloergelijke 
inbouw

Bijna 
vloergelijke 
inbouw

Licht 
verhoogde 
inbouw

Eenvoudige installatie.
In onze montagevideo ziet u stap voor stap de installatie 
van het BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSAL.

Op www.bette.nl of hier:

Overtuig uzelf
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www.bette.de
www.bette.nl

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1 
D-33129 Delbrück
Tel.: +49 5250 511-0 
Fax: +49 5250 511-130
international@bette.de 
www.bette.de

Nederland
Bette GmbH & Co. KG NL
Selma Lagerlofweg 69
NL - 3069 BT Rotterdam
Tel.: 010 4423344
Fax: 010 2847889
info@bette.nl
www.bette.nl

België
COCOONPOEL SPRL/BVBA
Alain VAN de POEL
Konijnenstraat,8
3078 Everberg
Tel   : 0493 14 14 12
Fax  : 02 25 25 186
alain.vandepoel@cocoonpoel.be

Het volledige assortiment baden – douchen – wassen
vindt u in onze catalogus en op www.bette.nl.

Copyright: Alle beeld- en merkrechten voorbehouden.

Produkt- en technische wijzigingen voorbehouden. Voor 
drukfouten en vergissingen kunnen wij niet aansprakelijk 
worden gesteld.



Voor een inbouw als inloopdouche worden de vier meegele-

verde bekledingshulpstukken omlopend aangebracht.

De voormontage van het systeem is voor alle inbouwsituaties 

identiek. De aluminium profielen worden in de vezelversterkte 

kunststof hoeken gestoken.

Basisstappen

Vloergelijke inbouw

Licht verhoogde inbouw

Als de douche iets verhoogd moet worden ingebouwd, worden 

de hulpstukken voor bekleding aan de wandzijde zijdelings aan 

het frame, en aan de zijden die later betegeld moeten worden 

van onderen gemonteerd.

Vervolgens wordt het systeem uitgelijnd en de bekledingspanelen 

bevestigd. Daarna wordt de smeervloer aangebracht.

De bekistingselementen worden als verloren bekisting niet 

verwijderd. 

De pootklauwen worden vrij op het frame geplaatst zodat er ook 

om buizen heen flexibel en eenvoudig kan worden geïnstalleerd.

Nadat het frame is gefixeerd en op de definitieve hoogte is uitge-

lijnd worden de bekledingspanelen bevestigd.

De voorgevormde afdichtingshoeken worden geplaatst en 

gelijmd, het afdichtingsvlies wordt op het frame gespannen, 

omlopend een goot gevormd en vervolgens met afdichtingscoa-

ting afgedicht.

Daarna worden de poten op de vooraf bepaalde inbouwhoogte 

gemonteerd …

In de volgende stap wordt het systeem afgedicht om het te 

beschermen tegen schade door binnendringend water.

Het frame kan nu eenvoudig van bovenaf op de gewenste hoogte 

worden ingesteld. Daarna kan de badkamer worden betegeld en in 

een laatste stap de douchevloer of badkuip worden geplaatst.

… en op de pootklauwen geschroefd en vervolgens op hoogte 

gesteld. Door deze constructie kan na het aanbrengen van de 

smeervloer de hoogte precies worden uitgelijnd.

Daarna kan de badkamer worden betegeld en in een laatste stap 

de douchevloer of douchebak worden geplaatst.

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering: vanaf 75 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
· horizontale ontwatering: vanaf 110 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering: vanaf 45 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
· horizontale ontwatering: vanaf 80 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering: vanaf 85 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
· horizontale ontwatering: vanaf 110 mm
 waterslothoogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
 afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

Vloergelijke inbouw

Bijna vloergelijke inbouw

Licht verhoogde inbouw

Afb.: met horizontale ontwatering

Afb.: met verticale ontwatering

Afb.: met verticale ontwatering

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Inbouwvarianten BETTEFLOOR & BETTEFLOOR SIDE

Vloergelijke inbouw

Bijna vloergelijke inbouw

Licht verhoogde inbouw

Afb.: met verticale ontwatering

Afb.: met verticale ontwatering

Afb.: met verticale ontwatering

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Inbouwvarianten BETTEDOUCHEBAKKEN

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 75 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
· horizontale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
 inbouwhoogte vanaf 120 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
 inbouwhoogte vanaf 130 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s
 * waterslothoogte: 30 mm

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 45 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
· horizontale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 70 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
 inbouwhoogte vanaf 90 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
 inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s

 * waterslothoogte: 30 mm

minimale inbouwhoogten:
· verticale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 85 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
· horizontale ontwatering:
 inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
 inbouwhoogte vanaf 120 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
 inbouwhoogte vanaf 130 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s
 * waterslothoogte: 30 mm

Installatiestappen

cilindervormige boring
betonnen deklaag  

cilindervormige boring

betonnen deklaag of estrik 

cilindervormige boring
betonnen deklaag  

cilindervormige boring

betonnen deklaag of estrik 

cilindervormige boring

betonnen deklaag 

cilindervormige boring

betonnen deklaag 

betonnen deklaag 

betonnen deklaag 

betonnen deklaag of estrik betonnen deklaag of estrik 

betonnen deklaag  

betonnen deklaag  


