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3Nederlands fabrikaat
3Excellente service
3Hoogwaardige kwaliteit
3Uit voorraad leverbaar

3 Optimale voegbreedte
3 Perfecte tegelhoogte
3 Snelle en makkelijke installatie 
3 Minder kans op lekkages

Vloerput met voegframe 

www.aquaberg.nl

Voor perfecte, snelle en duurzame installaties

2030 serie
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3Nederlands fabrikaat
3Excellente service
3Hoogwaardige kwaliteit
3Uit voorraad leverbaar

Baanbrekend qua installatiegemak. Perfect én snel

Aquaberg 2030 serie 
Vloerput met voegframe

Perfect afdichten
Onderhoudsafdelingen zijn vaak druk met niet 
goed afgedichte of geïnstalleerde vloerputten. 
Op de lange termijn leidt dit tot lekkages. 
Een goede afdichting van een vloerput kost echter 
veel tijd en is alleen besteedt aan de vakman. 
Tenminste, voordat Aquaberg de 2030 serie 
introduceerde. Want deze serie maakt het mogelijk 
om vloerputten snel en makkelijk waterdicht af 
te dichten. En dat is uniek! Maak kennis met de 
nieuwste installatietechnologie van Aquaberg. 

Het innovatieve voegframe
Het eenvoudig installeren en perfect afdichten van vloerputten uit de 
2030 serie van Aquaberg is mogelijk dankzij het innovatieve voegframe. 
Dit voegframe geeft de juiste voegbreedte en tegelhoogte op een 
presenteerblaadje. Installeren van een waterdichte vloerput wordt hiermee 
kinderspel. “Een simpele oplossing voor een groot probleem”, aldus de jury van 
de VSK Awards. Niet voor niets is de 2030 serie genomineerd voor een 
VSK Award.

De markt vraagt, Aquaberg ontwikkelt
“Deze vloerput is bedacht en ontworpen in samenwerking met een bouwbedrijf 
en afdichtingsspecialist en is perfect geschikt voor het sneller uitvoeren van 
badkamerrenovaties op duurzame wijze”, aldus Evert van den Berg 
(oprichter Aquaberg). Naast het voegframe is de 2030 serie tevens uitgerust 
met een aantal andere Aquaberg innovaties: een horizontale en verticale 
verstelbaarheid van de put, kant-en-klare bezanding en uitrusting met een flens 
voor minimale kans op lekkage.

www.aquaberg.nl



Aquaberg B.V. | De Wel 8A | 3871 MV  HOEVELAKEN

Voegframe verwijderen 
                                en recyclen

V

  Horizontaal en 
verticaal verstelbaar

   Bezanden niet nodig 
dat hebben wij al voor je gedaan

Membraan op flens voor 
    extra afdichting   +

Voegframe voor optimale voegbreedte

                   Aquaberg 2030-serie
De oplossing voor grote projecten!

Vele malen minder risico op gevolgschade door lekkage
Makkelijk te installeren
Nederlands ontwerp, ontwikkeling en productie
Duurzaam en milieubewust
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Artikelnummer: 2030
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 10 mm
• Inbouwdiepte: 75-90 mm

Artikelnummer: 2036
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 7,5 mm
• Inbouwdiepte: 84-114 mm

Artikelnummer: 2032
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 7,5 mm
• Inbouwdiepte: 72-87 mm

Artikelnummer: 2038
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 10 mm
• Inbouwdiepte: 111-141 mm

Artikelnummer: 2034
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 10 mm
• Inbouwdiepte: 87-117 mm

Artikelnummer: 2040
• Afmeting: 140 x 140 mm
• Tegelmaat: 146 x 146 mm
• Voegframe breedte: 6 mm
• Voegframe diepte: 7,5 mm
• Inbouwdiepte: 108-138 mm

Aquaberg. Specialist in waterafvoer. 
Wie Aquaberg zegt, zegt kwaliteit én innovatie voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Denk aan onze verticaal én horizontaal verstelbare vloerputten, kant-en-klaar bezande 
putten, antislip-deksels, putten met zeer geringe inbouwdieptes tot vloerputten met 
brandwerende eigenschappen. Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen 
waarmee wij een bijdrage leveren aan verduurzaming van onze samenleving.

Grote voorraad & snelle levering.
Aquaberg vloerputten zijn verkrijgbaar via diverse groothandelaren (zie aquaberg.nl). 
Vrijwel al onze producten zijn op voorraad in ons magazijn. Dat betekent dat als u vandaag 
bij uw groothandel besteld, u de producten de volgende dag al in huis heeft. Ons magazijn 
in Hoevelaken is uiterst modern en levert snel.

Voegframe diepte: 10 mm      

Voegframe diepte: 7,5 mm      

Maak kennis met de 6 modellen uit de 2030 serie 
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