
20
17

N
L0

9

Assortimentsnieuws

Vloerputten

Vloerputten

Nieuw aan het assortiment Binnenriolering Algemeen 

toegevoegd: een serie vloerputten zowel voor nieuwbouw 

als renovatie.

RVS renovatieput

  

Renovatieput met vierkante bovenplaat. Wordt direct over bestaande 
vloerput geplaatst.
Type aansluiting 1: spie

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. RP15-7 150 x 150 1 20049183 65,30

nr. RP20 200 x 200 1 20049184 77,83

RVS renovatieput met stankslot

  

Renovatie put met vierkante bovenplaat. Inclusief 2 geursloten Ø60 mm 
en Ø76 mm. Wordt direct over bestaande vloerput geplaatst.
Type aansluiting 1: spie

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. RP110/179 100 x 100 1 20049185 49,17

nr. RP15/179 150 x 150 1 20049186 68,29

nr. RP15-7/179 150 x 150 1 20049187 75,41

RVS vloerput met RVS rooster nr. 617

  

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 
62-81 mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 617 150 x 150 40 1 20049194 20,79

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4015146FA

  

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20 mm flens. Bezande onderpot. 
Inbouwhoogte 89-199 mm. Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij 
draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 4015126FA 146 x 146 50 1 20049188 77,17

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4016126FA

  

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20 mm flens. Bezande onderpot. 
Inbouwhoogte 78-93 mm. Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij draai- 
en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 32 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 4016126FA 146 x 146 50 1 20049189 71,28

RVS vloerput met RVS rooster nr. 43150

  

Ronde put met ronde bovenplaat en 20 mm flens. Inbouwhoogte 85-155 
mm. Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 43150 Ø150 50 1 20049190 87,72

Blucher Compact vloerput nr. 182.150.050

  

Type aansluiting 1: spie

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 182.150.050 147 x 147 1 20049192 51,12

Blucher Compact vloerput nr. 182.100.040

  

Type aansluiting 1: spie

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 182.100.040 97 x 97 1 20049191 39,09

Membraamflens voor Blucher Compact vloerput nr. 
620.300.025

  

Type aansluiting 1: spie

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 620.300.025 230 x 230 1 20049193 39,09
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Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

ABS vloerput met RVS tegeldeksel nr. 431520

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 99-129 mm. 
Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. 
Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 431520 200 x 200 50 1 20024093 215,36

ABS vloerput met RVS tegeldeksel nr. 431620

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 122-152 mm. 
Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. 
Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 431620 200 x 200 50 1 20024094 215,36

ABS vloerput met RVS tegeldeksel nr. 431530

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 99-129 mm. 
Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. 
Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 431530 300 x 300 50 1 20024095 275,19

ABS vloerput met RVS tegeldeksel nr. 431630

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 122-152 mm. 
Horizontaal verstelbaar (15 mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. 
Kunststof waterslot 50 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 431630 300 x 300 50 1 20024096 275,19

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4450

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 90 mm. RVS 
waterslot 37 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 4450 100 x 100 50 12 20024124 45,35

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4850

  

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 93-108 mm. 
Horizontaal verstelbaar dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof 
waterslot 30 mm.
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

prijsgroep: S20 

type maat voering 
(mm)

d 
(mm)

verp. 
per

artikelnr.           prijs
¤/stk

nr. 4850 150 x 150 50 4 20024128 76,16

Onderstaande vloerputten worden uit het assortiment genomen, en zijn nog leverbaar zolang de voorraad strekt.  
hierbij geldt op=op.
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