
NIEUW!
ABS douchegoot met rvs afwerking.

Douchegoot.nl
 by van den Berg afvoerputten

Finish-line



 
Een opmerkelijk complete ABS -kunststof douchegoot van 50 mm breed met 
roestvrijstalen deksel of tegel-inleg.

Een echte nieuwkomer op de douchegoten markt zijn onze ABS kunststof 
douchegoten in maar liefst 5 verschillende afmetingen.
Deze zeer complete douchegoot, die de naam Finish Line heeft meegekregen,
is standaard uitgerust met alle mogelijke opties.

 

Interessante technische details….

Een uniek concept, deze douchegoten zijn voorzien van een vouwlijn in de flens, 
dus geschikt voor wanduitvoering en een standaard vloer! 
Het uitneembare waterslot is geheel volgens het Bouwbesluit: 50 mm hoog. 
De zijaansluiting van Ø 50 mm is met normale PVC lijm verlijmbaar. 
De afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud. 
Als laatste vermelden wij dat deze douchegoten standaard zijn voorzien van blind rooster 
(zonder perforatie) wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster.

“Optioneel kunnen deze openingen 
doorgestoken worden, zodat bij eventule 
lekkage het water juist wordt afgevoerd”
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• ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster
• standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als 

tegelrooster
• wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie
• altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit
• mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand
• standaard voorzien van zandhuid
• afvoer capaciteit 30 l/min
• waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit
• afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud
• 1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens
• 100% Nederlands product

Art. nr. 684.600
Advies verkoop prijs
€ 78.-
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• ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster
• standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als 

tegelrooster
• wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie
• altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit
• mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand
• standaard voorzien van zandhuid
• afvoer capaciteit 30 l/min
• waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit
• afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud
• 1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens
• 100% Nederlands product
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Installatie instructie kunt u vinden op ons youtube kanaal!
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Art. nr. 684.700
Advies verkoop prijs
€ 80.-
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Art. nr. 684.800
Advies verkoop prijs
€ 82.-
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Art. nr. 684.900
Advies verkoop prijs
€ 84.-

h3394243
Tekstvak

h3394243
Tekstvak

h3394243
Tekstvak



Ook belangrijk om te weten…….

Dit 100% Nederlandse product is leverbaar in lengtes  600 - 700 - 800 -900 en 1000 mm. 

Installatie gemak: 

De standaard zandhuid rondom het puthuis zorgt voor een perfecte aanhechting in de 
betonvloer. 
Handige stelvoeten maken het installeren van de douchegoot eenvoudig en praktisch.
De zijaansluiting van 0 50 mm is met PVC lijm verlijmbaar.
De op maat gemaakte bijgeleverde waterkeringsmat is aan de flens te monteren d.m.v. 
polymeerkit.



Ook belangrijk om te weten…….

Dit 100% Nederlandse product is leverbaar in lengtes  600 - 700 - 800 -900 en 1000 mm. 
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Art. nr. 684.1000
Advies verkoop prijs
€ 86.-

• ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster
• standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als 

tegelrooster
• wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie
• altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit
• mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand
• standaard voorzien van zandhuid
• afvoer capaciteit 30 l/min
• waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit
• afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud
• 1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens
• 100% Nederlands product

h3394243
Tekstvak



Drains designed to perfection!
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