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Unieke en flexibele 
afvoergoten



Kwalitatieve keukengoten  
voor elke ondernemer
Met de nieuwe Business Line Compact voorziet u 
elke keuken, supermarkt, snackbar of slagerij van 
kwalitatieve afvoer. Het duurzame en stevige ontwerp 
zorgt ervoor dat u jarenlang geen omkijken meer heeft 
naar uw afvoer. De Business Line Compact afvoergoten 
kunnen tot wel 1500kg belast worden. Het uitneembare 
filter maakt onderhoud gemakkelijk, wat voor een nog 
hogere hygiëne zorgt.

Veiligheid voor alles
Het antislip RVS maasrooster zorgt ervoor dat lopen 
over het rooster veilig blijft, óók als er veel vocht op de 
vloer ligt. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over 
slipgevaar door een gladde afvoergoot. De keukengoot 
kan een grote hoeveelheid water verwerken en 
maakt daardoor kort werk van het afvoeren van al uw 
spoelwater, zelfs als u direct een schoonmaakmachine 
leegt in de afvoer. Hierdoor bouwt vocht zich niet  
op en blijft de vloer grotendeels droog.
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De flexibele afvoergoot voor 
elke toepassing  
De Aquaberg Business Line Compact keukengoten 
zijn er in varianten voor iedere situatie. Heeft u een 
tegelvloer? Dat is geen probleem. De Aquaberg 
Business Line Compact is er in veel formaten, zoals 
u van Aquaberg gewend bent. Zo past er altijd een 
Aquaberg keukengoot in uw keuken.

In hoogte verstelbaar
De keukengoten in de Aquaberg Business Line Compact 
serie zijn in hoogte verstelbaar. Installatie is daardoor 
erg gemakkelijk. Het is mogelijk om de keukengoot met 
onder- of zijuitlaat te gebruiken en u kunt kiezen uit een 
afvoer van ø75 mm, ø100 mm en ø110 mm.

Check alle leverbare afmetingen op onze website.



Horeca

Utiliteitsbouw

Supermarkten
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Horeca
Heeft u een horecazaak? Dan is een goede afvoer erg 
belangrijk. Hygiëne speelt een kritische rol bij elke 
horecazaak en de keukengoot is daarbij een belangrijk 
onderdeel. Met de keukengoten uit de Business Line 
Compact van Aquaberg heeft u een duurzame afvoer in 
huis die geschikt is voor de grote hoeveelheden afvalwater 
die in een horecazaak te verwachten zijn.

Supermarkten
Op zoek naar afvoer oplossingen voor in uw supermarkt? 
Dan is kwaliteit en stevigheid van groot belang. Ook is 
het belangrijk dat een schoonmaakmachine zijn water 
eenvoudig kan lozen in de afvoergoten. Met de Aquaberg 
Business Line Compact heeft u daar geen problemen mee. 
Deze afvoer kan wel 1,5 tot 2 liter per seconde aan water 
afvoeren.

Utiliteitsbouw
Naast horeca en supermarkten is de Aquaberg Business 
Line Compact ook uitermate geschikt voor andere 
utiliteitsbouw. De unieke eigenschappen van deze 
afvoergoten zorgen ervoor dat ze voor veel verschillende 
toepassingen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld in de keuken van zorginstellingen  
en in vele andere utiliteitsgebouwen  
toegepast worden.
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Praktisch in onderhoud

Voor een langdurig goed werkende keukengoot is het 
belangrijk dat er onderhoud gepleegd kan worden. 
Het schoonmaken en onderhouden van de afvoergoot 

zorgt ervoor dat hij optimaal 
presteert en lang meegaat. 
Eenvoudig onderhoud is dus 
een belangrijk onderdeel van 
een kwalitatieve afvoergoot.

Volledig uit elkaar te halen
De Aquaberg Business 
Line Compact afvoergoten 
kunnen volledig uit elkaar 
worden gehaald. Hierdoor is 
het schoonmaken van deze 
afvoergoten heel gemakkelijk. 
Het filter en de reukafsluiter 
kunnen bijvoorbeeld heel 
eenvoudig uit de afvoergoot 
worden gehaald om schoon  
te maken.

Roestvaststaal
100% recyclebaar
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Duurzaam, gunstig geprijsd en 
uit voorraad leverbaar
Naast hoge kwaliteit bent u bij Aquaberg ook  
verzekerd van een scherpe prijs en een snelle levering. 
Dit geldt uiteraard ook voor de nieuwe Business Line 
Compact serie.

Kwaliteit voor een scherpe prijs
Bij Aquaberg is kwaliteit van uiterst belang, maar ook 
een scherpe prijs heeft onze aandacht. Wij werken er 
dan ook hard aan om kwaliteit voor een scherpe prijs 
te leveren. Onze kwalitatieve producten gaan lang mee 
en werken daardoor ook mee aan een meer duurzame 
bouw.

Snel geleverd dankzij een constante voorraad
Bij Aquaberg zorgen we ervoor dat we altijd al onze 
producten op voorraad hebben. Hierdoor kunnen we 
snel leveren, ook last-minute. Mocht u dus nog op het 
laatste moment een afvoergoot nodig hebben bent u bij 
Aquaberg op het juiste adres.



Excellente service

Hoogwaardige kwaliteit

Uit voorraad leverbaar

Aquaberg BV • De Wel 8A, 3871 MV Hoevelaken NL • +31 (0)33 299 80 50 • info@aquaberg.nl
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