
 
 
 
 
Afvoergoten voor doucheruimtes uit roestvast staal 
 

                               
 
Douchegoot met of zonder hechtflens; Type 1, 2 en 3: 
Onze douchegoten voor toepassing in badkamers worden op maat gemaakt (type 1) of geleverd uit 
voorraad (type 2 en 3) in de lengten 700, 800, 900, 1000, 1100 en 1200 mm lengte. De douchegoot 
met standaard rand (2) en dwars-sleuvenrooster is voorzien van een centraal geplaatst roestvast stalen 
waterslot. De douchegoot voorzien van een hechtflens (1) heeft drie roosterkeuzes. Op de hechtflens 
wordt na  inbouw van de goot de tegelvloer geplaatst. Zo ontstaat een duurzame dichte aansluiting 
zonder kit. Verder kenmerkt de douchegoot met flens zich door een in alle richtingen draaibaar volledig 
roestvast stalen waterslot of onderuitloop en een traploos in hoogte verstelbaar rooster. Douchegoot 
type 3 kenmerkt zich door hechtflenzen en de zeer lage inbouwhoogte van slechts 50 mm. 
 
Minigoot (type 4) en mini-sleufgoot (type 5): 
De minigoot en mini-sleufgoot worden op maat geleverd in elk gewenste lengte. Met hoekverbinding, in 
L- en U-vorm. De plaats van de afvoer kan naar keuze worden bepaald. Lengten langer dan 3 meter 
worden onderling gekoppeld door een flensverbinding met pakking en bouten dus plaatsingsvriendelijk. 
De minigoot en mini-sleufgoot worden geleverd met een plaatsingsvriendelijk stelsysteem.  
 
Roostergoot (type 6): 
Onze roostergoot KR/6 voor professionele toepassingen zoals kleedkamers, zwembaden e.d. wordt 
geleverd met een voetvriendelijk mazenrooster, geperforeerd rooster of kunststof zwembadrooster. 
De roostergoot is leverbaar in vrijwel elk gewenste lengte, breedte, hoogte en uitvoering. Afhankelijk 
van de toepassing kunnen twee roestvast staal kwaliteiten worden geleverd (AISI 304 of 316 Ti). 
De roostergoot wordt geleverd in 2 mm materiaaldikte en met een hoogteverstelbaar stelsysteem. 
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