
Zand erover?

www.aquaberg.nl

Leverbaar met 
en zonder flens

Optimale hechting 
voorkomt latere 
problemen

Horizontaal en 
verticaal verstelbaar

Kant-en-klaar dus 
geen tijdverlies

Perfecte kwaliteit 
van de bezanding

Absoluut! Want Aquaberg heeft het bezan-
den van vloerputten altijd al aanbevolen. 
Zo hecht onder andere beton beter aan de 
vloerput en de eventuele flens, en worden 
mogelijke problemen voorkomen. Aquaberg 
heeft kant-en-klaar bezande vloerputten voor 
u op voorraad!

Kant-en-klaar bezand
Bezanden is dus beter, maar de praktijk is
anders; het bezanden wordt vergeten, er is 
geen tijd voor deze extra handeling of de 
bezanding wordt slecht uitgevoerd. Daarom 
heeft Aquaberg altijd vloerputten op voorraad 
die kant-en-klaar bezand zijn. U kunt ze zo 
plaatsen en bent verzekerd van het beste 
resultaat, zonder extra moeite. 

Kwaliteit van Aquaberg
De bezande vloerputten van Aquaberg zijn 
leverbaar in 146 x 146 mm en 150 x 150 mm. 
In ons assortiment hebben wij ook een vloerput 
met bezande flens opgenomen waarmee een 
perfecte volvlakse afdichting volgens ETAG 022 
wordt verkregen. Verder kunt u natuurlijk 
rekenen op horizontale en verticale verstelbaar-
heid en een optionele RVS-sierrand waardoor 
de totale vloerput een RVS-uitstraling krijgt. 
Er zijn extra lange opzetstukken leverbaar 
waardoor elke inbouwdiepte vanaf 78 mm 
geen probleem is. 
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Leverbaar in 
146 mm x 146 mm 

en 150 mm x 150 mm 

• Meeste vloerputten op voorraad

• Niet meer zelf lijmen en bezanden

• Optimale hechting door epoxylijm

• Vlamgedroogd kwartszand

Weten of wij ook uw vloerput kant-en-klaar bezand op voorraad hebben? 
Kijk op www.aquaberg.nl of bel of mail ons.
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Kant-
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Voor technische specificaties, inbouwadvies, maattabel 
en tips zie www.aquaberg.nl 

Deze vloerputten hebben wij kant-en-klaar bezand op voorraad. 
Staat de door u gewenste put er niet tussen? 
Bel of mail ons dan voor meer informatie.

Art.nr:   Afmeting: RVS-  Flens:
     sierrand:

Zijaansluiting:   
4016A   150x150 nee  nee
4016RA  150x150 ja  nee
4016146A  146x146 nee  nee
4016146RA  146x146 ja  nee
4016146FA  146x146 nee  ja
4016146FRA  146x146 ja  ja
   
Onderaansluiting:   
4015A   150x150 nee  nee
4015RA  150x150 ja  nee
4015146A  146x146 nee  nee
4015146RA  146x146 ja  nee
4015146FA  146x146 nee  ja
4015146FRA  146x146 ja  ja
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