
De buitenverharding onderhouden in stijl
AFWATERING VOOR TUIN, TERRAS EN OPRIT



De tuin groeide uit tot een idyllische 

omgeving waar we ontstressen na 

de zware dagtaken. We willen in onze 

kostbare vrije tijd genieten van onze 

tuin. We zien het als een verlengstuk van 

de living, liefst met zo weinig mogelijk 

onderhoud. 

Dit geeft aan waarom afvoergoten 

een begrip werden bij de aanleg van 

de buitenverharding. Ze vangen niet 

alleen hemelwater op. In de tuin- en 

landschapsarchitectuur zien we ze meer 

en meer voorgeschreven als stijlvol 

overgangselement tussen de diverse 

structuren en verharingen die de moderne 

tuin aankleden: blauwe hardsteen, graniet, 

kleiklinkers, dolomiet, grind.

ACO Garden 

Afvoergoten voor tuin,  
terras en oprit

ACO Garden biedt nog veel meer.  

Wij bieden je totaaloplossingen voor tuin, 

terras en oprit inzake waterbeheer. De 

afvoerputjes onder het waterkraantje 

volgen het roosterdesign van de goten.  

De afwaterende vloermat voor de deur 

vangt vuildeeltjes van je schoenen op, 

zodat bladeren en aarde buiten blijven. 

ACO is met oog voor de 

klimaatverandering ook de voortrekker in 

het slim omgaan met regenwater. In steun 

van de overheid promoten wij de aanleg 

van infiltratieblokken en infiltratiekratten 

die op maat van de tuin ontwikkeld 

werden. Ze ontlasten de riolering door het 

water ter plaatse in de ondergrond te laten 

infiltreren.  

Voor boven de inspectieschachten en de 

waterput hebben we dan weer esthetische 

tegeldeksels en klinkerdeksels.  

Ze vormen een meerwaarde in elke 

verharde oppervlakte. Voor de zones met 

een waterdoorlatende verharding belooft 

ACO jou alvast een vaste voet op grind 

dankzij de grindstabilisatiematten.  

En dankzij de grasdallen bekom je een 

extra parkeerplaats in het grasperk voor 

het huis. 

Karolien Vanovertveld - 
Product manager ACO
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Sleuf dankzij de fijne  
afwerking perfect  
blootsvoets te belopen

De gootlijn is zonder breekwerk in te 

bouwen tegen een bestaand terras, 

maar ook perfect centraal te leggen in 

een nieuw terras. Euroline Discreet is 

overal toepasbaar rondom de woning, in 

trappen, tegen een muur, voor de dorpel 

van de garage, ... De vrije inloopbreedte 

van de sleuf bedraagt slechts 1 cm, 

voldoende voor een efficiënte afvoer van 

het water rondom de woning.  

Euroline Discreet 
Inox
Hou je niet van roosters en verkies je 

een discrete waterafvoer? Kies dan voor 

onze Euroline Discreet Inox afvoergoot. 

Aan de oppervlakte is slechts een fijne 

sleuf zichtbaar. Discretie staat voorop.

En het klinkt misschien contradictorisch, 

maar je kan daardoor ook juist 

opvallende accenten leggen. Denk maar 

aan het gebruik van de sleuf om een 

ééntonig tegelpatroon te doorbreken 

of als overgangselement tussen twee 

bestratingen. Pure klasse in zijn meest 

discrete vorm.

De sleuf vormt zodoende geen gevaar 

voor grijpgrage kinderhandjes en 

is perfect blootsvoets beloopbaar. 

Een bijkomend voordeel is dat Inox 

een sterke resistentie heeft tegen 

chloorhoudend water. Dit maakt deze 

goot ook  uitermate geschikt als 

overloop van een zwembad.

Pure 
klasse  
in z i jn  meest 
d iscrete  vorm
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Technische informatie  
van de Euroline Discreet Inox vind je 
terug in de bijlage op pagina 36

Onderhoudsgemak door 
toegangsluik

Sleufgoten zijn niet minder 

onderhoudsvriendelijk. Hiervoor 

bieden wij een handig toegangsluik 

aan. De richtlijn is dat er minstens 

één toegangsluik geplaatst moet 

worden, het liefst waar zich de 

aansluiting van de goot op de 

ondergrondse rioleringsbuis bevindt. 

Het deksel houdt bovendien rekening 

met esthetische keuzes. Je kiest 

voor de volle afdekking of je draait 

het deksel en betegelt met de 

gekozen verharding.

Onbeperkt toepasbaar 
dankzij nieuwe hoekele-
menten

Om de plaatsing van de discrete 

sleufafwatering te vergemakkelijken, 

zijn er vanaf nu ook hoekstukken 

beschikbaar. Deze toevoeging zorgt 

ervoor dat de discrete afwatering 

mooi rondom de woning, terras of 

zwembad kan doorlopen.
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Euroline Discreet 
Inox BFL
De moderne tuin staat vandaag de dag

gelijk met een drempelloze tuin, de

tegels van binnen lopen naadloos over

naar buiten. Een kenmerk dat hierbij

steeds terugkomt zijn grote glaspartijen.

Bij slagregen mag het water komend

van ramen en verharding natuurlijk niet

binnenlopen en ook het druipwater van

de raamprofielen moet ergens heen.

Discrete afwatering tegen 
glaspartij 

Daarom komt ACO met een innovatie die

de Euroline Discreet Inox afvoergoten

nog meer geschikt maakt om tegen

glaspartijen te plaatsen.

De EPDM-dichting van onder het raam

(schuifraam, vast raam, deur, ...) wordt

dankzij een tussenelement perfect

waterdicht en onzichtbaar in de goot

gebracht.

Eenvoud kleurt dit systeem. De gootlijn

kan in elke bouwfase gezet worden: in

ruwbouw, bij plaatsing van de ramen of

als de buiteninrichting aangelegd wordt.

Tussenstuk zorgt voor on-
zichtbare opvang slagregen 
en sijpelwater 

Deze innovatie valt terug op de

bestaande Euroline Discreet

Inox goten, beschikbaar bij elke

bouwstofhandelaar in 2 bouwhoogten.

De grootste waterstroom, komend van

de ramen, verdwijnt via de sleuf in de

afvoergoot . Het tussenelement uit

inox, met doorlopend waterinloopprofiel

en extra sijpelgaten, klemt het

waterdichtingsmembraan van onder het

raam in de goot. Op die manier verdwijnt

het sijpelwater uit de raamprofielen in

de goot. Waterinfiltratie naar binnen toe

wordt 100 % uitgesloten.

Alles ligt onzichtbaar weggewerkt.

Enkel de fijne sleuf van het bovenste

opzetstuk blijft verfijnd zichtbaar tegen

het raamprofiel en ligt gepositioneerd

onder de waterkering van de muur.
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Technische informatie  
van de Euroline Discreet Inox BFL 
vind je terug in de bijlage op pagina 38

Discrete 
afwatering 
tegen glaspart i j
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Onderhoudsgemak door 
toegangsluik

De gootlijn blijft perfect toegankelijk

dankzij toegangselementen. Dit zijn de

gekende toegangselementen van de

Euroline Discreet. Het tussenelement

maakt dat ze modulair te leggen zijn met

een stevige onderbouw.

Toepasbaar rondom de  
gehele woning dankzij 
nieuwe hoekelementen  
Euroline Discreet

Raampartijen worden niet alleen hoger,

breder en meer minimalistisch met

minder zichtbare aluminium of kunststof

profielen, ze komen ook meer naar

voren. Dagkanten vervagen. En er

zijn natuurlijk hoekramen. ACO brengt

daarom ook binnen- en buitenhoeken op

de markt. Het afwateringsconcept kan

bijgevolg rondom de woning doorlopen.
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Euroline Inox

Het visuele effect dat gecreëerd wordt 

door de lengtestaven straalt pure klasse 

uit! Het geborsteld inox is een echte 

meerwaarde voor de tuin en garandeert 

duurzaamheid. 

Accentueert jouw stijlvol 
gekozen verharding

Het inox lengtestaafrooster is bijzonder 

geliefd in terrassen met granietsteen 

en blauwe hardsteen. Al zien we een 

trend waarbij het rooster gebruikt 

wordt als overgangselement tussen 

2 moderne bestratingstypes, zoals 

kleiklinkers en hardsteen, of zelfs met 

fijn, waterdoorlatend basalt of dolomiet 

langs één zijde. De geborstelde 

oppervlaktebehandeling geeft het inox 

klasse.

Binnenkant niet zichtbaar

De stevige roosterstructuur is zo 

opgebouwd dat de binnenkant van het 

gootelement niet zichtbaar is en dat de 

inloopcapaciteit tegelijkertijd hoog blijft. 

Een ander voordeel is dat bladeren, 

grind en andere (vuil)deeltjes niet in 

de onderliggende goot vallen en zo de 

doorstroming gaan bemoeilijken.
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Rond het buitenzwembad

Dit Inox lengtestaafrooster wordt ook 

veelvuldig geplaatst als overloop van 

het zwembad. Inox heeft een sterke 

resistentie tegen chloorhoudend water. 

Door de fijne structuur is het rooster 

perfect blootsvoets te belopen.

Technische informatie  
van de Euroline Inox vind je terug in 
de bijlage op pagina 39
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Euroline 
Antraciet

Ter inrichting van de buitenomgeving zijn 

er vandaag tegels, klinkers en stenen in 

een ongezien aantal vormen en kleuren. 

Design staat voorop. ACO speelt hierop 

in en heeft daarom het traditionele, 

verzinkte rooster in een antraciet 

uitvoering. We stemden in de markt 

af welke kleur het meest gekozen zou 

worden in functie van het hedendaags 

aanbod bestratingen.

In balans of de ééntonig-
heid doorbrekend

De hoogwaardige, antraciete luxecoating 

ligt perfect in balans met de donkere 

accenten in kleiklinkers en natuursteen. 

Of het doorbreekt juist de ééntonigheid 

in een verharding, zo oogt dit rooster 

bijvoorbeeld ook mooi in beige of 

gele kleiklinkers. We zien anderzijds 

ook een algemene tendens naar het 

gecombineerd gebruik van diverse 

bestratingen in een tuin of terras. 

Deze gootlijn met antraciet rooster doet 

dan dienst als stijlvolle overgang. Let 

ook op de speciale pixel in de coating.
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Strak design met efficiënte 
inloopcapaciteit

Het antraciet rooster houdt een strak 

modern design aan met een efficiënte 

waterinloopcapaciteit. 

Technische informatie  
van de Euroline Antraciet vind je 
terug in de bijlage op pagina 40
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Euroline  
Natural Grey & 
Shadow Grey

Fabrikanten brengen tegels, klinkers en 

stenen in tal van formaten en kleuren 

voor gecombineerd gebruik in eenzelfde 

tuin. Nieuwe productietechnieken 

brengen verrassende kleurschakeringen 

in een ruw of een glad oppervlak.

Tijdloze kleuren

Je kan wel zeggen dat grijstinten 

overheersen, vaak met een vrij naturel 

matte aanblik. Vanuit deze context 

brengt ACO de Euroline afvoergoot 

met ‘Natural Grey‘ en ‘Shadow Grey‘ 

roosters. Het gegalvaniseerde Euroline 

rooster met een modern strak design 

biedt nogmaals de basis en wordt 

kwalitatief gepoedercoat.  Hun harmonie 

met moderne verhardingen, zoals 

polierbeton, verantwoordt die keuze nog 

eens extra.

Euroline Natural GreyEuroline Shadow Grey
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Technische informatie  
van de Euroline Natural & Shadow Grey 
vind je terug in de bijlage op pagina 41
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Euroline 
Harmony

RAL-kleur naar keuze zorgt 
voor harmonie

Naast de roosters met een Antraciet, 

een Natural Grey en een Shadow Grey 

coating, biedt ACO in de Euroline 

100 afvoergoten de Harmony-reeks 

aan. Deze kwaliteitsvol gepoederlakte 

designroosters integreren zich 

harmonieus in de buitenverharding van 

de woning en gaan hand in hand met 

de kleur van het buitenschrijnwerk.

We onderzochten welke kleuren in België 

courant gekozen worden voor ramen, 

deuren, garagepoorten, carports, 

dakoversteken, poorten van opritten, ...  

We kwamen tot een selectie van 7 

kleuren:

Dennengroen 
RAL 6009

Antracietgrijs 
RAL 7016

Zwartgrijs 
RAL 7021

Betongrijs 
RAL 7023

Steengrijs 
RAL 7030

Lichtgrijs 
RAL 7035

Andere kleuren 
op aanvraag 
verkrijgbaarCrèmewit 

RAL 9001

Nieuwe roosters voor 
nieuwbouw of renovatie 
zonder breekwerk

De roosters zijn zowel in combinatie met 

het onderliggende kanaal verkrijgbaar 

alsook apart voor renovatie van een 

bestaande lijnafwatering. Dus heb je 

al Euroline afvoergoten liggen, dan 

kan je zonder breekwerk de roosters 

veranderen naar de kleur van jouw 

keuze. Je hoeft de bestrating van het 

terras of de oprit niet noodzakelijk te 

vernieuwen!

Uitmuntend coatingproces

Voor de coating zijn we niet over één 

nacht ijs gegaan. De ruwe textuur 

maakt dat de roosters nog meer 

krasbestendig zijn. 

Keuze qua roosterdesign

ACO biedt 2 stijlvolle Euroline 

roostertypes in RAL-kleuren aan. Ze 

verschillen qua design en materiaal. 

Het gietijzeren sleufrooster met 

belastingsklasse B 125 kN wordt 

meestal in de oprit of voor de dorpel 

van de garage gelegd. Het verzinkt 

stalen sleufrooster A 15 kN komt elders 

rondom de woning, al voldoet ook dit 

rooster voor de passage van stapvoets 

rijdende personenwagens.

© Deceuninck

Hand in 
hand   
met  de k leur 
van het  buiten-
schr i jnwerk
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Technische informatie  
van de Euroline Harmony vind je 
terug in de bijlage op pagina 42
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Euroline Galva

Het Euroline Galva rooster vinden we in 

de meeste Belgische tuinen terug. De 

naam ‘Galva’ verwijst naar het gebruikte 

materiaal, zijnde gegalvaniseerd 

staal. Naar prijs-kwaliteit maak je 

hiermee een goede keuze. We zien 

het als het traditionele rooster voor de 

afwatering van een terras, een oprit of 

een tuinpad. De goot heeft een strak 

design en garandeerd een efficiënte 

waterinloopinloopcapaciteit.

Technische informatie  
van de Euroline Galva vind je terug 
in de bijlage op pagina 44



19

Euroline Gietijzer

Gietijzer is een sterk materiaal waaruit 

men al decennia lang roosters giet. Toch 

blijft het gegeerd, zeker op locaties met 

een iets zwaardere verkeersbelasting. Al 

kiest men het soms enkel en alleen voor 

de rustieke uitstraling. 

Initieel zwartgrijs 

Gietijzer is initieel zwartgrijs en krijgt na 

verloop van tijd een oxydatielaag aan 

de oppervlakte, zeker op die plaatsen 

waar er geen wagens rijden. Dat is een 

volledig natuurlijk, beschermend proces. 

Zeker bij gerenoveerde boerderijen of bij 

nieuwbouw in een klassieke stijl kiezen 

architect, bouwheer en aannemer voor 

dit rooster. Klassieke bestratingen, 

zoals kasseien, zie je dan ook vaak 

terugkomen. Let ook op de golvende lijn 

die zich op de roosters doortrekt.

Hou je niet van de oxydatielaag, maar 

wel van het specifieke roosterdesign? 

Kies dan binnen onze reeks Euroline 

Harmony voor dit rooster met 

gepoederlakte coating. Dit kan dus 

perfect in de RAL-kleur van jouw 

garagepoort of carport.

Technische informatie  
van de Euroline Gietijzer vind je 
terug in de bijlage op pagina 45
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Gala-G100

Voor de afwatering van ietwat grotere 

oppervlakten biedt de Gala-G100 de 

ideale oplossing.

Deze afvoergoot is beschikbaar met 

5 verschillende roosters in diverse 

belastingsklassen. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om te werken met een 

ingebouwd verval.

Homeline

Homeline brengt de discretie van 

een sleufafwatering met de grote 

afwateringscapaciteit van de Gala-G100 

goten, die de onderbouw verzorgen.

Discretie voor grotere  
oppervlakten

Een hogere goothoogte of het werken 

met een ingebouwde helling voor een 

versnelde waterafvoer in de goot, het is 

mogelijk. De sleuf van 1,5 cm  

binnenbreedte zorgt voor een 

verhoogde wateropvang. Voeg er 

dan nog aan toe dat de opzetstukken 

een hogere belastingsklasse hebben, 

dan weet je dat dit de ideale sleufgoot 

is voor aanleg in parkings en grotere 

oppervlakten met doorgaand verkeer 

van personenwagens. 

Uitvoering in galva,  
antraciet en inox

De Homeline opzetstukken laten zich 

kenmerken door stevigheid.  

We kiezen voor gegalvaniseerd staal als 

basismateriaal. ACO gebruikt het al jaren 

succesvol in afwateringsprojecten en 

het blijft, gezien de gebruikte plaatdikte, 

naar prijs interessant. Dezelfde 

opzetstukken zijn vervolgens ook in 

antraciet gepoederlakte uitvoering 

verkrijgbaar, voor een specifieke 

‘touch’ naar design. Homeline in inox zit 

natuurlijk ook in het aanbod.

Technische informatie  
van de Gala-G100 en Homeline  
in de bijlage op pagina 46 en 48

Afvoergoten met grotere 
afwateringscapaciteit/ belastingsklasse
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Large

Zoals de naam laat vermoeden, is de 

Large een maatje breder dan de andere 

ACO Garden lijnafwateringssystemen. 

Met een buitenbreedte van 20 cm wordt 

dit kanaal aangewend voor het afwateren 

van grotere, hellende oppervlakten, 

zoals ondergrondse garages. Vanwege 

de grote inloop- en afvoercapaciteit 

krijgt overschietend water geen kans.

Technische informatie  
van de Large vind je terug in de 
bijlage op pagina 49
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Technische informatie  
van de Multidrain vind je terug in 
de bijlage op pagina 50

Multidrain

Heb je een loods langs het huis en 

komt er op de oprit een vrachtwagen? 

Of wens je een gootlijn berijdbaar door 

een tractor? Multidrain is er voor dit 

zwaardere werk.

Meerdere gootbreedten

Functionaliteit ten top, want zelfs bij 

zeer grote oppervlakten in helling wordt 

de afvoercapaciteit gegarandeerd.  

De Multidrain is immers verkrijgbaar in 

binnenbreedte 100 mm, 150 mm,  

200 mm en 300 mm.
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Afvoerputten
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Bluestone Inox

Liggen er Euroline Discreet sleufgoten in 

het terras, gebruik dan zeker ook deze 

afvoerput onder het kraantje. Overal een 

sleufdesign? Klasse!

Gestileerde afvoerput met 
betegelbaar deksel voor 
natuursteen

Voor onder het kraantje is er voor 

de immens populaire natuursteen 

een speciale Bluestone afvoerput 

beschikbaar. Het lichaam uit kunststof 

draagt een opzetstuk uit inox met 

eenzelfde buitenafmeting als de geliefde 

steen van 20 cm bij 20 cm. Zo is deze 

makkelijk en esthetisch te integreren in 

het voegpatroon.

Technische informatie  
van de Bluestone vind je terug in de 
bijlage op pagina 51

Volledige toegang voor uit-
gieten emmer

De omlopende sleuf tussen deksel en 

raamkader vangt discreet alle kuis- en 

hemelwater op. Wil je evenwel een 

volledige toegang tot de afvoerput voor 

het uitgieten van een emmer, dan neem 

je het deksel er gewoon even uit.  

Handig toch?
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Technische informatie  
van de Gallo vind je terug in de 
bijlage op pagina 52

Gallo

Gallo staat voor puntafwatering in de 

buitenverharding. Vele huizen hebben 

een waterkraantje aan de achterdeur, 

het is dan praktisch als er een afvoer 

onder komt te staan.

Roostergoten hand in hand 
met de afvoerput

Gallo biedt diverse roostertypes aan. 

Het rooster verbergt een afvoerput 

uit polyesterbeton, voorzien van 

een uitneembaar stankslot en een 

vuilvangemmer uit kunststof. Zo is er 

geen geurhinder uit de riolering en 

vuildeeltjes worden perfect opgevangen. 

Het roosterdesign valt perfect af te 

stemmen op dat van de afvoergoot, die 

elders in de buitenverharding geplaatst 

worden. 
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EKO Home

We investeren veel geld in onze woning. 

We kiezen de beste materialen, stijlvol 

en zeer duurzaam. En dan zie je plots 

dat onze mooie tegels en vloeren, zowel 

binnen als buiten, ontsierd worden met 

een broos klokputje in PVC. Kijk maar 

eens onder het buitenkraantje aan de 

gevel of in de betegelde garage. 

EKO Home biedt dé oplossing. Deze 

nieuwe inox klokput staat voor stijl, 

design en duurzaamheid in en rondom 

de woning. Roestvrij staal is een hard 

materiaal en waarborgt een glad 

oppervlak waaraan vuil zich minder snel 

vasthecht. De fijne inloopsleuven dekken 

de behuizing discreet af, een efficiënte 

afwatering is gegarandeerd. En wil je 

een grotere inloopcapaciteit, dan is het 

deksel snel afneembaar.

Technische informatie  
van de EKO Home vind je terug in 
de bijlage op pagina 54
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Infiltration Line

Slim & milieubewust  
omgaan met regenwater  
in de tuin dankzij de  
infiltratieblokken

Infiltratie komt de grondwaterstand ten 

goede en voorkomt dat regenwater 

de vaak verouderde openbare 

riolering doet verzadigen, met 

overstromingen tot gevolg. Elk van 

ons kan een steentje bijdragen om 

dit te voorkomen. Wetgevend komen 

er meer en meer verplichtingen om 

regenwater op ons eigen perceel te 

bufferen en te laten infiltreren. Dankzij 

de Infiltration Line infiltratieblokken 

uit waterabsorberende rotswol 

kan je slim omgaan met regenwater 

op de meest praktische manier. Het 

productconcept is volledig in lijn met de 

Vlaamse verordening uitgewerkt.

Technische informatie  
van de Infiltration Line vind je terug 
in de bijlage op pagina 54
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Technische informatie  
van de Area vind je terug in de  
bijlage op pagina 55

Area

Grasdallen

Een extra buitenparkeerplaats voor een 

wagen hoeft niet te betekenen dat je een 

extra tegel-, klinker- of betonverharding 

moet aanleggen. Dankzij de ACO 

grasdallen uit kunststof krijg je een 

berijdbaar grasperk. Tevens geschikt 

voor toepassingen met grind.
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Gravel Fix®

Grinddallen

Hedendaagse tuinontwerpen 

kenmerken zich door de diversiteit 

aan bestratingen. De tijd van complete 

tuinen en opritten in blauwe steen of in 

klinkers van eenzelfde kleur is voorbij. In 

elk tuinconcept wordt er gespeeld met 

strakke tegels in diverse maten, de vrij 

ruwe kleiklinkers, ..., graspartijen en 

dolomiet. En die gecombineerde aanleg 

van waterdoorlatende en ondoorlaatbare 

verhardingen wordt trouwens niet 

alleen vanuit esthetisch oogpunt 

aangeraden. Infiltratie is gunstig voor 

de grondwaterstand en gaat een 

verzadiging van de riolering tegen. 

Anderzijds mag de grond rondom de 

woning niet te drassig worden. Voor de 

waterdoorlatende zones met grind biedt 

ACO de Gravel Fix®  aan.

Mooi egaal

De grindstabilisatiematten houden, 

dankzij de uitgekiende honingraat 

celstructuur, alle grindsoorten met een 

korrelgrootte van 3 à 16 mm mooi op 

hun plaats. Kuilen en oneffenheden zijn 

voorgoed verleden tijd. De oppervlakte 

oogt mooi egaal en biedt sterkte en 

stabiliteit voor voetgangers en alle 

verkeer. Zelfs vrouwen met hoge hakken 

gaan voortaan gezwind door het grind. 

Gravel Fix® biedt ook een stevige 

ondergrond voor tuinmeubilair en 

ladders.

Kleur in functie van het 
grind

De hoogwaardige grindmatten biedt 

ACO standaard aan in wit transparant en 

in het grijs. Bij keuze voor grind in een 

donkere tint raden we de grijze variant 

aan, voor de lichtere soorten de wit 

transparante grindmat. Zo stoort het 

niet als de grindmat op een plaats wat 

zichtbaar wordt. 

Snelle infiltratie regenwa-
ter en geen onkruid

Dankzij het hoogwaardig, milieubewust 

spuitgietproces wordt steeds dezelfde, 

hoge kwaliteit geboden. Het stevige 

geotextiel aan de onderzijde verhoogt 

de stabiliteit en beperkt tegelijkertijd 

het opschieten van onkruid. De snelle 

infiltratie van regenwater blijft steevast 

gegarandeerd en maakt dat het grind 

in de celstructuur steeds snel droog is. 

Zo wordt een glad grindoppervlak bij 

stevige vorst voorkomen en behoudt het 

grind bovendien beter zijn kleur.

Ecologisch verantwoorde 
en duurzame oplossing

De grindmatten in wit transparant 

zijn gemaakt uit recycleerbaar 

polypropyleen. Dit maakt dat de 

witte grindstabilisatiematten volledig 

recycleerbaar zijn. De grijze variant 

daarentegen is reeds gemaakt 

uit opnieuw recycleerbaar 100 % 

gerecycleerd polypropyleen.  

Met Gravel Fix kies je dus voor een 

ecologisch verantwoorde en duurzame 

oplossing voor je tuin.

Technische informatie  
van de Gravel Fix vind je terug in  
de bijlage op pagina 55
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Deksels &  
vloermatten
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Alucover & 
Alustone

Klinker- en tegeldeksels

Wil je een waterput of een sterfput 

onder een te betegelen terras op een 

eenvoudige en esthetische manier 

toegankelijk houden? Onze kwaliteitsvolle 

klinker- en tegeldeksels voor binnen- 

en buitentoepassingen zijn de ideale 

oplossing! De deksels zijn water-, geur- 

en stofdicht.

Technische informatie  
van de Alucover & Alustone vind je 
terug in de bijlage op pagina 56A
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Technische informatie  
van de CleanBox vind je terug in de  
bijlage op pagina 58

CleanBox

Duurzame afwaterende 
vloermatten

De CleanBox integreert een stevige 

voetmat stijlvol in een handige vloerbak. 

Deze vloerbak ligt op zijn beurt verwerkt 

in de klinkers of tegels. Hierlangs 

wordt het water afgevoerd dat door 

de bovenliggende voetmat sijpelt. Via 

spaties in het aluminium draagprofiel 

van de voetmat vallen vuildeeltjes 

rechtstreeks in de vloerbak. Dit systeem 

garandeert een efficiënte werking en 

houdt natte en vuile voeten uit het huis!

Kuiswater snel opvangen

Vermits de vloerbak aan de buitendorpel 

van de achter- of voordeur ligt, biedt 

dit een groot kuisgemak. Je opent de 

deur en neemt de voetmat weg. Al het 

kuiswater van binnen verdwijnt in de 

vloerbak. Ook het kuiswater van het 

tuinpad en het terras kan snel in de 

vloerbak opgevangen worden. Je hebt 

zonder veel moeite steeds een proper 

huis en een mooi onderhouden terras!



Bij lage
inbouwsuggest ies  en 
technische informatie
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De sleuf wordt gevormd door een inox 

opzetstuk op een Euroline gootelement. 

Men heeft 2 keuzes naar hoogte. Er is 

een opzetstuk van 5,3 cm hoog, met 

een vrije sleufhoogte van 4 cm, geleverd 

op een Euroline 60 goot, resulterend in 

een beperkte totale inbouwhoogte van 

10,8 cm. Ideaal als het niet mogelijk 

is om de gootlijn diep in te bouwen. Of 

de standaard, als inbouwhoogte geen 

rol speelt, biedt een opzetstuk waar 

de sleuf een vrije hoogte heeft van 

6,5 cm. Een Euroline 100 biedt hierbij 

de onderbouw. Dankzij de simpele 

modulaire opbouw van Euroline Discreet 

is de inbouw zeer gemakkelijk. De 

aansluiting op de riolering verloopt 

horizontaal via een eindplaat met 

uitloop. Een verticale aansluiting is 

ook mogelijk, door de knock-out/

voorvorming in het gootelement, 

ter hoogte van het toegangsluik, te 

verwijderen.

Een perfecte uitlijning dankzij de 

connectors!

Discrete, zwarte connectors zorgen 

voor een optimale uitlijning van de sleuf. 

Na plaatsing bepaal je zelf of ze blijven 

zitten.

Euroline Discreet 
Inox

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

Beschermingsstrip

Je zag het misschien al, onze 

sleuven worden bedekt door rode 

beschermingsstrips. Ze zorgen ervoor 

dat er geen werfvuil in de sleuf en de 

onderliggende goten komt. Met de 

bovenkant als richtlijn kunnen de tegels 

buiten direct op de goede hoogte tegen 

de sleuf gelegd worden. Eénmaal het 

terras ligt en de voegen uitgehard, neem 

je de strips weg. 

Onderhoudsvriendelijk door 

toegangsluik

Het toegangsluik met een lengte van 15 

cm biedt een handige toegang tot de 

gootlijn en staat los van het opzetstuk, 

dit laat toe de inspectiemodule links of 

rechts van de gootlijn te leggen. Die 

houdt de gootlijn perfect inspecteer- 

en reinigbaar. Leg zo’n toegangsluik 

liefst boven de aansluiting op de 

rioleringsbuis. Naar gebruiksgemak 

en symmetrisch uitzicht opteren vele 

bouwheren voor de plaatsing aan 

begin en uiteinde van de gootlijn. Het 

deksel houdt bovendien rekening met 

esthetische keuzes. Je kiest voor de 

volle afdekking of je draait het deksel en 

betegelt het met de gekozen verharding. 

Afvoergoten

36
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Technische informatie
EUROLINE DISCREET INOX, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat,  
met excentrisch opzetstuk E, sleuf aan de zijkant (a), uit inox AISI 304*,  
vrije sleufbreedte van 1 cm, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Vrije sleufhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Discreet 65 Inox

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Afvoergoot 100 cm met 
voorvorming ø 110 mm 
voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk (85 
cm) en buitenhoek (15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

Euroline 60 Discreet 40 Inox

LA
A

G

Afvoergoot 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Afvoergoot 100 cm met 
voorvorming ø 110 mm 
voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk  
(85 cm) en buitenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

* Inox AISI 316 op aanvraag verkrijgbaar.

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Discreet 65 Inox
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Voor Euroline 60 Discreet 40 Inox
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Discreet 65 Inox en Euroline 60 Discreet 40 Inox

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (3-delig) 11,0 03428

Inox haakjes om het deksel van een 
toegangsluik uit te nemen (set van 2 
stuks) 

CR002

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520

37
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Technische informatie

Euroline Discreet 
Inox BFL

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen:  
www.acogarden.be

EUROLINE BFL, tussenelement uit inox voor de opvang van druipwater komend uit de 
raamprofielen, te gebruiken in combinatie met de Euroline Discreet Inox afvoergoot 
in het kader van het drempelloos wonen. Element wordt tussen goot (onderbouw) en 
opzetstuk (bovenbouw) geplaatst en maakt dat de EPDM van onder de raamprofielen 
perfect in de goot valt. Maximaal 3 tussenelementen op mekaar te voorzien.  
Elk extra tussenelement verhoogt de opbouwstructuur met 27 mm. Tussenelementen 
zijn perfect inkortbaar.  
Klasse A 15 kN. Geschikt voor voetgangersverkeer en rolstoelgebruik, geen 
gemotoriseerde voertuigen.

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Totale 
bouwhoogte 

cm
Art. nr.

B
FL Tussenelement 100 cm 

uit inox 11,7 4,05 2,70 445962

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Eindplaat voor Euroline 100 Discreet 65 445961

Eindplaat voor Euroline 60 Discreet 40 445960

Euroline 100 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Euroline 60 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010
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Technische informatie

Euroline Inox

EUROLINE INOX, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat dankzij het  
schroefloos verankerd, esthetisch lengtestaafrooster uit inox AISI 304, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Inox

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 9,8 407397

Afvoergoot 50 cm 11,8 9,8 407399

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 9,8 407396

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,1 407400

Euroline 60 Inox

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 5,8 416928

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 5,8 416929

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Inox
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Voor Euroline 60 Inox
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Inox en Euroline 60 Inox

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Inox haakjes voor het uitnemen van 
roosters (set van 2 stuks) CR002

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520
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Technische informatie

Euroline 
Antraciet

EUROLINE ANTRACIET, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat 
dankzij het schroefloos verankerd, esthetisch sleufrooster uit verzinkt staal,  
antraciet gepoederlakt, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Antraciet

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 9,7 409972

Afvoergoot 50 cm 11,8 9,7 409974

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 9,7 409973

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,0 409975

Euroline 60 Antraciet

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 5,7 416924

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 5,7 416925

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Antraciet
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Voor Euroline 60 Antraciet
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Antraciet en Euroline 60 Antraciet 

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Roosterhaken voor het uitnemen van 
roosters (set van 2 stuks) 445612

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520
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CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

EUROLINE NATURAL GREY, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat 
dankzij het schroefloos verankerd, esthetisch sleufrooster uit verzinkt staal,  
natural grey gepoederlakt, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Natural Grey

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 9,7 445322

Afvoergoot 50 cm 11,8 9,7 445324

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 9,7 445323

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,0 445325

Euroline 60 Natural Grey

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 5,7 445326

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 5,7 445327

EUROLINE SHADOW GREY, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat 
dankzij het schroefloos verankerd, esthetisch sleufrooster uit verzinkt staal,  
shadow grey gepoederlakt, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Shadow Grey

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 9,7 445357

Afvoergoot 50 cm 11,8 9,7 445359

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 9,7 445358

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,0 445360

Euroline 60 Shadow Grey

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 5,7 445361

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 5,7 445362

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Natural & Shadow Grey
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Voor Euroline 60 Natural & Shadow Grey
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Natural & Shadow Grey en Euroline 60 Natural & Shadow Grey

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Roosterhaken voor het uitnemen van roosters (set van 2 stuks) 445612

Voegmassa voor het afdichten van gootnaden 74520

Technische informatie

Euroline  
Natural Grey en 
Shadow Grey
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Keuze qua roosterdesign

ACO biedt 2 Euroline roostertypes in 

RAL-kleuren aan. Ze verschillen qua 

design en materiaal. Het gietijzeren 

sleufrooster met belastingsklasse  

B 125 kN wordt meestal in de oprit of 

voor de dorpel van de garage gelegd. 

Het verzinkt stalen sleufrooster  

A 15 kN komt elders rondom de 

woning. Eigenlijk aan jou de keuze dus, 

puur op design. 

Technische informatie

Euroline 
Harmony

Hou er bij plaatsing juist rekening mee 

dat de inbouwhoogte iets verschilt: 100 

mm voor een gootlijn met gietijzeren 

rooster en 97 mm voor een gootlijn 

met verzinkt stalen rooster. Dat is 

belangrijk ter garantie van een goede 

afwatering. Verder wordt deze Harmony-

reeks ingebouwd zoals een traditionele 

afvoergoot. Plaats een gootlijn steeds 

onder de waterkering als deze tegen 

een gevel komt te liggen.

EUROLINE 100 HARMONY, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat dankzij het  
schroefloos verankerd sleufrooster uit gepoederlakt verzinkt staal, klasse A 15 kN (a)

Product

Art. nr. per RAL-kleur

Afvoergoot 100 cm 38700-
RAL6009

38700-
RAL7016

38700-
RAL7021

38700-
RAL7023

38700-
RAL7030

38700-
RAL7035

38700-
RAL9001

Afvoergoot 50 cm 38702-
RAL6009

38702-
RAL7016

38702-
RAL7021

38702-
RAL7023

38702-
RAL7030

38702-
RAL7035

38702-
RAL9001

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm

38701-
RAL6009

38701-
RAL7016

38701-
RAL7021

38701-
RAL7023

38701-
RAL7030

38701-
RAL7035

38701-
RAL9001

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

38703-
RAL6009

38703-
RAL7016

38703-
RAL7021

38703-
RAL7023

38703-
RAL7030

38703-
RAL7035

38703-
RAL9001

EUROLINE HARMONY, sleufrooster uit gepoederlakt verzinkt staal, klasse A 15 kN (zonder gootelement)

Product

Art. nr. per RAL-kleur

Rooster 100 cm 38516-
RAL6009

38516-
RAL7016

38516-
RAL7021

38516-
RAL7023

38516-
RAL7030

38516-
RAL7035

38516-
RAL9001

Rooster 50 cm 38517-
RAL6009

38517-
RAL7016

38517-
RAL7021

38517-
RAL7023

38517-
RAL7030

38517-
RAL7035

38517-
RAL9001

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse  
A 15 kN & B 125 kN | 
lastenboekteksten, 
technische tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be
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Technische informatie

EUROLINE 100 HARMONY, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat dankzij het  
schroefloos verankerd sleufrooster uit gepoederlakt gietijzer, klasse B 125 kN (a)

Product

Art. nr. per RAL-kleur

Afvoergoot 100 cm 38705-
RAL6009

38705-
RAL7016

38705-
RAL7021

38705-
RAL7023

38705-
RAL7030

38705-
RAL7035

38705-
RAL9001

Afvoergoot 50 cm 38707-
RAL6009

38707-
RAL7016

38707-
RAL7021

38707-
RAL7023

38707-
RAL7030

38707-
RAL7035

38707-
RAL9001

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm

38706-
RAL6009

38706-
RAL7016

38706-
RAL7021

38706-
RAL7023

38706-
RAL7030

38706-
RAL7035

38706-
RAL9001

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

38708-
RAL6009

38708-
RAL7016

38708-
RAL7021

38708-
RAL7023

38708-
RAL7030

38708-
RAL7035

38708-
RAL9001

EUROLINE HARMONY, sleufrooster uit gepoederlakt gietijzer, klasse B 125 kN (zonder gootelement)

Product

Art. nr. per RAL-kleur

Rooster 50 cm 38512-
RAL6009

38512-
RAL7016

38512-
RAL7021

38512-
RAL7023

38512-
RAL7030

38512-
RAL7035

38512-
RAL9001

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Harmony
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Roosterhaken voor het uitnemen van 
roosters (set van 2 stuks) 445612

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520

43



Technische informatie

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse A 15 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

EUROLINE GALVA, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat dankzij het  
schroefloos verankerd, esthetisch sleufrooster uit verzinkt staal, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Galva

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 9,7 38700

Afvoergoot 50 cm 11,8 9,7 38702

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 9,7 38701

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,0 38703

Euroline 60 Galva

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 5,7 416922

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 5,7 416923

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Galva
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Voor Euroline 60 Galva
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Galva en Euroline 60 Galva

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Roosterhaken voor het uitnemen van 
roosters (set van 2 stuks) 445612

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520

Euroline Galva
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In de oprit, voor de garagepoort of 

onder de carport

In combinatie met de Euroline goot, 

onderbouw 6 cm of 10 cm, is dit 

‘Gietijzer’ rooster uitermate geschikt 

voor opritten, parkings en plaatsen 

toegankelijk voor personenwagens aan 

matige snelheid, belastingsklasse  

B 125 kN.

Technische informatie

Euroline Gietijzer

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Voor Euroline 100 Gietijzer
Eindplaat 11,8 9,7 413183

Eindplaat met uitloop ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Geurafsluiter voor zandvanger 10,0 01684

Voor Euroline 60 Gietijzer
Eindplaat 11,8 5,7 810200

Eindplaat met uitloop ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Voor Euroline 100 Gietijzer en Euroline 60 Gietijzer

Geurafsluiter/bladvanger vr. goot (2-delig) 8,7 01666

Roosterhaken voor het uitnemen van 
roosters (set van 2 stuks) 445612

Voegmassa voor het afdichten van 
gootnaden 74520

EUROLINE GIETIJZER, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat dankzij 
het schroefloos verankerd, esthetisch sleufrooster uit gietijzer, klasse B 125 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Gietijzer

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 10,0 38705

Afvoergoot 50 cm 11,8 10,0 38707

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 10,0 38706

Zandvanger 50 cm
met geïntegreerde  
lippendichting Ø 110 mm,  
emmer, PP zwart

11,8 30,3 38708

Euroline 60 Gietijzer

LA
A

G Afvoergoot 100 cm 11,8 6,0 416926

Afvoergoot 100 cm met  
ingegoten uitloopopening ø 110 mm 11,8 6,0 416927

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse B 125 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be
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Versnelde afvoercapaciteit

Met een diepte van 15 cm is een 

grote opvangcapaciteit gegarandeerd. 

Volstaat dit nog niet, dan kan de afvoer 

worden versneld door te kiezen voor een 

gootlijn met trapsgewijs of ingebouwd 

verval tot 20 cm diepte. 

Gala-G100

Overrijdende bestelwagen

De Gala-G100 biedt 5 verschillende 

roosters die volgens EN 1433 

genormeerd zijn voor de 

belastingsklasse A 15 kN, B 125 kN of 

C 250 kN. Zo kan de Gala-G100 met 

verankerd gietijzeren rooster, klasse 

C 250 kN, zonder enig probleem de 

overrijdende bestelwagen torsen.

GALA-G100, roosters

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Inloopdoorsn.
cm2/m Art. nr.

Belastingsklasse A 15 kN

Sleufrooster, opliggend, uit verzinkt staal
100,0 13,0 280 06303

50,0 13,0 280 06304

Roosterbevestiging uit verzinkt staal, per 50 cm 06309

Sleufrooster, opliggend, uit verzinkt staal,  
antraciet gepoederlakt

100,0 13,0 280 P6303

50,0 13,0 280 P6304

Roosterbevestiging uit verzinkt staal, per 50 cm 06309

Sleufrooster, opliggend, uit inox
100,0 13,0 280 06318

50,0 13,0 280 06319

Roosterbevestiging uit inox, per 50 cm 06316

Belastingsklasse B 125 kN

Maasrooster, opliggend, uit verzinkt staal,  
MW 30 x 20

100,0 13,0 687 06305

50,0 13,0 687 06306

Roosterbevestiging uit verzinkt staal, per 50 cm 06308

Belastingsklasse C 250 kN (a)

Sleufrooster, opliggend, uit gietijzer met 
roosterbevestiging uit verzinkt staal, per 50 cm 50,0 13,0 498 06313

Sleufrooster, opliggend, uit gietijzer met 
roosterbevestiging uit verzinkt staal, per 50 cm  
voor gootelement met beperkte inbouwhoogte

50,0 13,0 498 06313HG

(a) Enkel bij het rooster uit gietijzer, belastingsklasse C 250 kN, is de roosterbevestiging standaard inbegrepen.  
      Bij een afvoergoot met beperkte inbouwhoogte kan ook enkel het rooster uit gietijzer verankerd worden!

CE-label | 
EN 1433 | 
belastings-
klassen A 15 kN, 
B 125 kN & C 250 kN |  lastenboekteksten, 
technische tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

Afvoergoten met grotere 
afwateringscapaciteit/ belastingsklasse
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GALA-G100,  
gootelementen

Bouwhoogte

Product Bouwlengte
cm

Buitenbreedte
cm

Binnenbreedte
cm

Begin
cm

Einde
cm

Vervalaard (d)
cm Art. nr.

Gala-G100, gootelement met mogelijkheid te werken met ingebouwd verval

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06000

0.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06049

1 100,0 13,0 10,0 15,0 15,5 V 06001

2 100,0 13,0 10,0 15,5 16,0 V 06002

3 100,0 13,0 10,0 16,0 16,5 V 06003

4 100,0 13,0 10,0 16,5 17,0 V 06004

5 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 17,0 17,5 V 06005

5.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 17,5 17,5 H 06050

5.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 17,5 17,5 H 06047

6 100,0 13,0 10,0 17,5 18,0 V 06006

7 100,0 13,0 10,0 18,0 18,5 V 06007

8 100,0 13,0 10,0 18,5 19,0 V 06008

9 100,0 13,0 10,0 19,0 19,5 V 06009

10 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 19,5 20,0 V 06010

10.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 20,0 20,0 H/T 06100

10.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 20,0 20,0 H/T 06048

Gala-G100, gootelement met beperkte inbouwhoogte

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08299

0.0/1 (e) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 (8,7) H 08300

(a) Gootelement aansluitbaar op zandvanger.
(b) Gootelement met knock-out/voorvorming voor verticale uitloop, DN 100 - ø 110 mm.
(c) Gootelement met zijdelingse voorzieningen voor hoek-, kruis- en T-verbindingen.
(d) Vervalaard: H - horizontaal, T - trapsgewijs verval, V - Ingebouwde helling van 0,5 %.
(e) Element met ingegoten uitloop uit PVC, DN 100 - ø 110 mm. Tweedelige geurafsluiter (art. nr. 01666) hier niet bruikbaar.

 

Gala-G100, zandvanger met vuilvangemmer en uitloopopening DN 100 - ø 110 mm (f)

Groot 50,0 13,0 10,0 58,3 58,3 06335

Klein 50,0 13,0 10,0 37,5 37,5 06336

(f) Geen zandvanger beschikbaar voor Gala-G100 gootelement met beperkte inbouwhoogte.

Gala-G100, toebehoren

Eindplaat voor type 0. - 10/10. 06340

Eindplaat met ingegoten uitloop uit PVC, DN 100 - ø 110 mm 

voor type 0. 06241

voor type 5/5. 06242

voor type 10/10. 06243

Eindplaat voor gootelement met beperkte inbouwhoogte 08372

Geurafsluiter/bladvanger voor gootelement (3-delig) 03428

Geurafsluiter voor zandvanger 01684
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Discretie voor grotere oppervlakten 

Het Homeline opzetstuk is met een 

belastingsklasse van B 125 kN de ideale 

sleufgoot voor aanleg in parkings en 

grotere oppervlakten met doorgaand 

verkeer van personenwagens. Komt de 

gootlijn midden in de bestrating, dan 

kiest men meestal voor de centrische 

uitvoering, met de sleuf in het midden. 

De excentrische variant, sleuf aan 

de zijkant, waarborgt dan weer een 

perfecte inbouw tegen glasgevels, 

dorpels, muren, ...

Homeline

CE-label | EN 1433 | 
belastingsklassen B 125 kN 
|  lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

Technische informatie

HOMELINE, opzetstukken

Homeline C(entrisch)  
Vrije sleufhoogte: 8,0 cm

Homeline E(xcentrisch)  
Vrije sleufhoogte: 6,8 cm

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Galva Antraciet Inox Galva Antraciet Inox

Opzetstuk
100,0 13,0 8,0 09210 P9210 09241 09221 P9221 09251

50,0 13,0 8,0 09211 P9211 09242 09222 P9222 09252

Inspectieluik 50,0 13,0 8,0 09231 P9231 09261 09231 P9231 09261

Toegangsluik links
Toegangsluik rechts

50,0 13,0 8,0 09212 P9212 09243 09223L P9223L 09253L

50,0 13,0 8,0 09212 P9212 09243 09224R P9224R 09254R

GALA-G100, gootelementen uit polyesterbeton voor Homeline (f)

Bouwhoogte

Product Bouwlengte
cm

Buitenbreedte
cm

Binnenbreedte
cm

Begin 
cm

Einde 
cm

Vervalaard (d)
cm Art. nr.

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06000

0.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06049

0.0 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08299

0.0/1 (e) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08300

(a) Afvoergoot aansluitbaar op zandvanger.
(b) Afvoergoot met knock-out/voorvorming voor verticale uitloop, DN 100 - ø 110 mm.
(c) Afvoergoot met zijdelingse voorzieningen voor hoek-, kruis- en T-verbindingen.
(d) Vervalaard: H - horizontaal, T - trapsgewijs verval, V - Ingebouwde helling van 0,5 %.
(e) Element met ingegoten uitloop uit PVC, DN 100 - ø 110 mm. Tweedelige geurafsluiter (art. nr. 01666) hier niet bruikbaar.
(f) Bovenstaand overzicht toont de gootelementen die het vaakst in combinatie met de Homeline opzetstukken gebruikt worden. 

Zandvanger, gootelementen met ingebouwd verval en andere toebehoren kan u terugvinden op pagina 47.

Hoeken overwinnen zonder slijpwerk

Hoeken zijn makkelijk aan te snijden 

zonder slijpwerk. Gootelementen 

van een halve meter hebben immers 

zijdelingse voorzieningen voor hoek-, T- 

of kruisverbindingen. Zet daar dan een 

toegangsluik boven en je kan perfect de 

hoeken uitlijnen. De andere opzetstukken 

sluiten mooi aan tegen het luikje. Het 

deksel van dit luikje houdt bovendien 

rekening met jouw esthetische keuzes. 

Je kiest voor de volle afdekking of je 

draait het deksel en betegelt het met de 

gekozen verharding. 

Brede toegang brengt 

onderhoudsgemak 

Bij Homeline kan je naar 

onderhoudsgemak ook kiezen voor 

het betegelbaar inspectieluik. We zien 

dit dan veeleer gebruikt in combinatie 

met een zandvanger. Je verkrijgt zo’n 

50 cm vrije toegang tot de gootlijn. De 

vuilvangmand van de zandvanger is dan 

handig uitneembaar en de uitloop naar 

de riolering perfect inspecteerbaar. 

Grote oppervlakten zijn vaak al iets 

meer publiek toegankelijk, daar komt 

veel meer vuil in de gootlijn dan op een 

doorsnee terras of oprit.
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Large

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse B 125 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be

Technische informatie

LARGE GALVA, afvoergoot uit polyesterbeton met een binnenbreedte van 15 cm  
en perfect vrije doorlaat dankzij het schroefloos verankerd  
maasrooster uit verzinkt staal, klasse B 125 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Inloopdoorsn.
cm2/m Art. nr.

Afvoergoot 100 cm 20,0 14,9 1100 303612

Zandvanger 50 cm 
met uitloop DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,6 1100 304093

LARGE ANTRACIET, afvoergoot uit polyesterbeton met een binnenbreedte van 15 cm  
en perfect vrije doorlaat dankzij het schroefloos verankerd  
maasrooster uit verzinkt staal, antraciet gepoederlakt, klasse B 125 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Inloopdoorsn.
cm2/m Art. nr.

Afvoergoot 100 cm 20,0 14,9 1100 P303612

Zandvanger 50 cm 
met uitloop DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,6 1100 P304093

LARGE GIETIJZER, afvoergoot uit polyesterbeton met een binnenbreedte van 15 cm  
en perfect vrije doorlaat dankzij het schroefloos verankerd  
sleufrooster uit gietijzer, klasse B 125 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Inloopdoorsn.
cm2/m Art. nr.

Afvoergoot 100 cm 20,0 15,2 890 303615

Zandvanger 50 cm 
met uitloop DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,9 890 304094

LARGE, toebehoren

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Eindplaat uit verzinkt staal 20,0 14,5 445620

Eindplaat uit verzinkt staal  
met uitloop, DN 100 - ø 110 mm 20,0 14,5 445621

Opliggend sleufrooster 

of maasrooster.

Afvoergoot uit chemisch 

resistent polyesterbeton.

Vastliggend rooster  

via clipsen.

Binnenbreedte van 

15 cm.

Tand-groefverbinding voor een 

perfecte en eenvoudige inbouw. Verankeringsprofiel.

49

B 125



Inbouwsuggesties

Doorgang van vrachtwagens 

Het gietijzeren rooster zit via de 

Drainlock® roosterbevestiging stevig 

vergrendeld tussen de verzinkt stalen 

randafwerking van het gootelement.  

Mits een goede inbouw volgens de ACO 

voorschriften voldoet deze afvoergoot 

aan de belastingsklasse D 400 kN. 

Je gebruikt deze goot op parkings en 

plaatsen toegankelijk voor vrachtwagens 

of soortgelijk zwaar verkeer. Voor (semi-)

industriële zones, waar nog grotere 

Multidrain

Technische informatie

vereisten gelden inzake afvoercapaciteit 

en belastingsklasse, verwijzen we 

evenwel naar de lijnafwateringssystemen 

binnen onze productgroep ACO Drain®.

Meerdere gootbreedten

Functionaliteit ten top, want zelfs bij 

zeer grote oppervlakten in helling wordt 

de afvoercapaciteit gegarandeerd. De 

Multidrain is immers verkrijgbaar in 

binnenbreedte 100 mm, 150 mm,  

200 mm en 300 mm.

MULTIDRAIN, afvoergoot uit polyesterbeton met V-doorsnede en perfect vrije doorlaat, met geïntegreerde randversterking uit 
verzinkt staal, met 2 sleufroosters uit gietijzer, Drainlock® roosterbevestiging, klasse D 400 kN 

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Multidrain MD 100, binnenbreedte 10 cm

1
0

0

MD 100 - 0.0 (a) 100,0 13,5 15,0 303206

Zandvanger met uitloop DN 100 - ø 110 mm 50,0 13,5 45,0 303209

Eindplaat 12385

Eindplaat met uitloop DN 100 - ø 110 mm 12386

Multidrain MD 150, binnenbreedte 15 cm

1
5

0

MD 150 - 0.0  (a) 100,0 18,5 21,0 303213

Zandvanger met uitloop DN 150 - ø 160 mm 50,0 18,5 61,0 303219

Eindplaat 12785

Eindplaat met uitloop DN 150 - ø 160 mm 12786

Multidrain MD 200, binnenbreedte 20 cm

2
0

0

MD 200 - 0.0  (a) 100,0 23,5 26,5 303223

Zandvanger met uitloop DN 150 - ø 160 mm 50,0 23,5 67,0 303229

Eindplaat 13185

Eindplaat met uitloop DN 200 - ø 200 mm 13186

Multidrain MD 300, binnenbreedte 30 cm

3
0

0

MD 300 - 0.0  (a) (b) 100,0 33,5 30,0 303228

Eindplaat uit verzinkt staal Z291102

Eindplaat uit verzinkt staal met uitloop, DN 200 - ø 200 mm Z291103

(a) Knock-out/voorvorming DN 100 - ø 110 mm (MD 100) en DN 150 - ø 160 mm (MD 150 - 200 - 300).
(b) Geen zandvanger beschikbaar voor de afvoergoot Multidrain MD 300.

CE-label | EN 1433 |  
belastingsklasse D 400 kN | 
lastenboekteksten, technische 
tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be
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Het inliggende deksel heeft een vrije 

hoogte van 2,5 cm en wordt betegeld 

met een op maat gebrachte steen. Zorg 

ervoor dat de steen en de omliggende 

stenen minstens 2 à 5 mm hoger liggen 

dan de randen van het opzetstuk.

Reinigbaar waterslot

De vloerafvoerput, verkrijgbaar met 

een verticale of een oriënteerbare, 

horizontale uitloop voor aansluiting 

op de riolering, heeft een makkelijk 

uitneembaar en reinigbaar waterslot.  

Het geheel wordt vastgezet in de 

stabilisé die dienst doet als ondergrond 

voor de blauwe hardsteen.

Bluestone Inox

Technische informatie

Handig op maat

Het piepschuim bepaalt de afmeting  

(17 x 17 cm) van de blauwe steen die in 

het betegelbaar deksel ingewerkt wordt.

BLUESTONE INOX (a), vloerafvoerput uit kunststof (PP)  
met betegelbaar opzetstuk uit inox, klasse A 15 kN

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Uitloop
ø mm Art. nr.

Verticale uitloop

V Bluestone inox-V 20,0 20,0 22,0 110 BIV001

Horizontale uitloop

H Bluestone inox-H 20,0 20,0 19,0 75/110 BIH002

(a) De natuursteen wordt niet meegeleverd. Breng de gekozen steen met een dikte van 2 à 3 cm en afmetingen van 17,5 x 17,5 cm op maat. 

Afvoerputten
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Gallo

Technische informatie

GALLO, vloerafvoerput uit polyesterbeton, horizontale uitloop, klasse A 15 kN

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Uitloop
ø mm Art. nr.

1 Met sleufrooster uit verzinkt staal 25,0 25,0 35,0 110 01581

2 Met oprand en maasrooster uit verzinkt staal 25,7 25,7 36,4 110 36889

3 Met oprand en lengtestaafrooster uit inox 25,8 25,8 36,4 110 37185

4 Met sleufrooster uit gietijzer 25,0 25,0 36,0 110 01552

5 Met sleufrooster uit verzinkt staal, antraciet gepoederlakt 25,0 25,0 35,0 110 P1581

6 Met sleufrooster uit verzinkt staal, natural grey gepoederlakt 25,0 25,0 35,0 110 NG1581

7 Met sleufrooster uit verzinkt staal, shadow grey gepoederlakt 25,0 25,0 35,0 110 SG1581

8 Met sleufrooster uit verzinkt staal, gepoederlakt*

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL6009

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7016

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7021

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7023

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7030

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7035

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL9001

9 Met sleufrooster uit gietijzer, gepoederlakt*

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL6009

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7016

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7021

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7023

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7030

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7035

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL9001

* Roosters zijn apart verkrijgbaar op aanvraag.

GALLO, vloerafvoerput uit polyesterbeton, met Pointlock® roosterbevestiging, horizontale uitloop, klasse B 125 kN

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Uitloop
ø mm Art. nr.

10 Met oprand uit gietijzer en maasrooster uit verzinkt staal 30,0 30,0 44,0 110 10501

11 Met oprand en sleufrooster uit gietijzer 30,0 30,0 44,0 110 10500

CE-label | EN 1433 | 
belastingsklassen  
A 15 kN & B 125 kN | 
lastenboekteksten, 
technische tekeningen, film, DOP-certificaat: 
www.acogarden.be
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Gallo InoxGallo Galva 

Gallo Natural Grey

Gallo Galva 

Gallo Shadow Grey

Gallo Gietijzer

Gallo Gietijzer 

Gallo Harmony

Gallo Antraciet

Roostergoten hand in hand met een Gallo afvoerput
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EKO Home

Infiltration Line

Technische informatie

Technische informatie

EKO HOME, vloerafvoerput uit inox, matte uitvoering met verticale uitloop, niet 
verschroefd rooster met verfijnde inloopsleuven, klasse A 15 kN

Bovenvlak 
mm

Hoogte
(lichaam/totaal)

Debiet
l/s

Uitloop  
mm Art. nr.

100 x 100 69/115 0,25 Ø 40 413207

150 x 150 57,5/97,5 0,40 Ø 50 413208

200 x 200 83/122 0,60 Ø 60 413209

INFILTRATION LINE, gepatenteerde, waterabsorberende infiltratieblok uit 
natuurlijke, milieuvriendelijke rotswol. Kant-en-klaar systeem, makkelijk en discreet 
te plaatsen. Buffercapaciteit van 112,8 liter per blok. Bovenaan geïntegreerde 
doorvoerleiding voorzien van perforatiegaten. Aansluitdiameter 110 mm voor 
aansluiting van de waterinvoer. Via deze doorvoerleiding zijn meerdere blokken in 
lijn achter mekaar in te bouwen tot het bekomen van een infiltratielijn. Het aantal 
blokken wordt vastgelegd volgens de benodigde buffercapaciteit

Product

Bouw-
lengte

cm

Bouw-
breedte

cm

Bouw-
hoogte

cm
Kg/ 
stuk

Capaciteit/ 
liter

Stuks/
pallet Art. nr.

Infiltratieblok 100 20 60 9,5 112,8 10 10943

Inspectieschacht uit PE,  
Ø 315 mm, zonder inox 
vuilvangmand

130/90 INSP.315. 
H.130.90.2

Inox vuilvangmand Z253186

Afsluitstop uit PVC voor  
inspectieschacht,  
DN 100 - Ø 110 mm (a)

0,2 02618

Ontluchtingsbox uit PP (b) 12,50 12,50 18,50 0,36 319560.I

(a) Optioneel. Indien er geen overloop of ontluchting voorzien wordt.  
(b) Optioneel. Indien ontluchting op het infiltratiesysteem voorzien wordt. Aansluitdiameter 110 mm.

Buffering en infiltratie
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Area

Gravel Fix

Technische informatie

Technische informatie

AREA, gras -en grinddal uit kunststof, groen

Product

Bouw- 
lengte

cm

Bouw-
breedte

cm
Bouw-hoogte

cm Art. nr.

AREA 40, groen 58,6 38,6 3,8 81070

AREA, toebehoren

Product
Kg/
stuk

Stuks/
zak Art. nr.

Parkeermarkering
AREA 40, wit 0,1 10 81072

GRAVEL FIX® PRO, grindstabilisatiemat uit kunststof met stevig  
Dupont Typar® geotextiel (68 g/m2) aan de onderzijde, wit transparant of grijs

Product

Bouw-
lengte

cm

Bouw-
breedte

cm

Bouw-
hoogte

cm
Kg/ 
stuk

Stuks/ 
m2

Stuks/
pallet Art. nr.

Uit puur polypropyleen, 
recycleerbaar, XL, 
wit transparant

117,6 76,4 3,2 1,38 1,11 70
(63,06 m2) 1100062

Uit puur polypropyleen, 
recycleerbaar, XXL, 
wit transparant

229,2 117,6 3,2 4,1 0,37 33
(88,44 m2) 1100064

Uit 100 % gerecycleerd 
polypropyleen, XL, 
recycleerbaar, grijs

117,6 76,4 3,2 1,38 1,11 70
(63,06 m2) 1100070

 

GRAVEL FIX® PRO, toebehoren 

Product
Diameter

cm
Kg/ 
stuk

Stuks/
doos Art. nr.

Markeerdop Parking Marker Pro,  
met reflector, uit polypropyleen,  
wit 

10,0 0,09 70 1100500

Markeerdop Parking Marker Pro, 
met reflector, uit polypropyleen, 
zwart

10,0 0,09 70 1100501

GRAVEL FIX® LITE, grindstabilisatiemat uit kunststof met stevig geotextiel (30 g/m2)  
aan de onderzijde, grijs

Product

Bouw-
lengte

cm

Bouw-
breedte

cm

Bouw-
hoogte

cm
Kg/ 
stuk

Stuks/ 
m2

Stuks/
pallet Art. nr.

Uit 100% gerecycleerd 
polypropyleen,  
recycleerbaar, grijs

117,6 76,4 2,6 1,19 1,11 86
(77,40 m2) 1100204

Conform kwaliteits- en milieunorm REACH 
(EC1907/2006) | lastenboekteksten, 
technische specificaties en inbouw:  
www.acogarden.be

De matten worden eenvoudig in 

halfsteensverband naast elkaar gelegd 

op de juiste fundering. De hoogte 

bedraagt 3,2 cm en de wandstructuur 

is 1,4 mm dik aan de onderzijde en 0,8 

mm aan de bovenzijde. Grindmatten zijn 

makkelijk op maat af te snijden rondom 

bomen, langs een voetpad in een andere 

bestrating, ... Is een grindmat eens voor 

het blote oog zichtbaar, geen nood. Ze 

zijn perfect UV-bestendig en ze hebben 

een uitzonderlijke draagkracht. Gevuld 

bedraagt de druksterkte minstens 

250 ton/m² tot maximaal 450 ton/m², 

afhankelijk van de gebruikte grindsoort. 

Ze zijn dus geschikt voor nagenoeg alle 

verkeer, zelfs stapvoets vrachtverkeer.
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Alucover & 
Alustone

Technische informatie

ALUCOVER, tegeldeksel uit aluminium in krimpverbinding geproduceerd,  
met 3 neopreen-dichtingen, inliggende kruisnetwapening, 
4 inbusbouten, hef- en bedieningssleutels en PVC-afwerkingsdopjes

Kadermaat (a) 
mm

Putmaat
mm

Raamhoogte
mm

Belastings- 
klasse (b) Art. nr.

400 x 400 300 x 300 72,5 M 125 kN 405340

500 x 500 400 x 400 72,5 M 125 kN 405341

600 x 600 500 x 500 72,5 M 125 kN 405343

700 x 700 600 x 600 72,5 M 125 kN 405345

(a) De vermelde kadermaten hebben een effectieve buitenmaat van 2 mm kleiner om perfect in de tegelmaat, 
     rekening houdend met de voegbreedte, ingewerkt te worden. 
(b) Alucover tegeldeksels klasse L 15 kN worden door een proef- en onderzoekinstituut gekeurd met een proefbelasting van L 50 kN  
      bij gebruik van een volledige betonvulling met kwaliteit B 300. Tot afmeting 60,0 x 60,0 cm mits betonvulling genormeerd voor klasse M 125 kN. 

ALUSTONE, klinkerdeksel uit aluminium met gelaste naden,  
met EPDM-dichting, 2 hefsleutels en inliggende kruisnetwapening

Kadermaat 
mm

Putmaat
mm

Raamhoogte
mm

Belastings- 
klasse (c) Art. nr.

400 x 400 330 x 330 100 30 kN 180404.18

500 x 500 430 x 430 100 30 kN 180505.18

600 x 600 530 x 530 100 30 kN 180606.18

700 x 700 630 x 630 100 30 kN 180707.18

(c) Alustone klinkerdeksels kunnen weerstaan aan een proefbelasting van 30 kN mits betonvulling van minstens 40 mm.
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CleanBox

Inbouwsuggesties

Makkelijke inbouw!

De ondergrond op hoogte brengen met 

een stabilisatielaag, zodat de bovenste 

rand van de vloerbak in de hoogte 

perfect aansluit op de aangrenzende 

verharding: natuursteen, klinkers, ... 

Vloerbak positioneren en afvoerbuis  

ø 110 mm onder de uitloop brengen.  

De voetmat plaatsen alvorens de 

verharding aan te werken. Aangrenzende 

verharding leggen en iets hoger laten 

uitkomen dan het randprofiel van de 

vloerbak.  

Diverse afmetingen

De vloerbak uit polyesterbeton is 

beschikbaar in 3 formaten:

 ■ 60 cm x 40 cm

 ■ 75 cm x 50 cm

 ■ 100 cm x 50 cm

De variant uit polypropyleen is leverbaar 

in de maat 60 cm x 40 cm.

Technische informatie

CLEANBOX, vloerbakken

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

CleanBox, vloerbak uit polyesterbeton met afvoer voor plaatsing buiten aan achterdeur of 
voordeur, zandkleur, met geïntegreerd randprofiel uit verzinkt staal, versterkingsribben en 
uitloopopening ø 110 mm, voor alle types voetmatten

Vloerbak   60/40 60,0 40,0 8,0 00398

Vloerbak   75/50 75,0 50,0 8,0 00399

Vloerbak 100/50 100,0 50,0 8,0 00400

CleanBox Light, vloerbak uit polypropyleen met afvoer voor plaatsing buiten aan achterdeur 
of voordeur, grijs, met randprofiel, versterkingsribben en uitloopopening ø 110 mm,  
voor alle types voetmatten van 60 cm bij 40 cm

Vloerbak   60/40 60,0 40,0 7,5 82400

CleanBox (Light), toebehoren

Geurafsluiter/bladvanger (3-delig) 03428

Geurafsluiter/bladvanger nodig?

1. Neem de 3-delige geurafsluiter/ 

bladvanger (art. nr. 03428) van bij 

de tuingoten. 

2. Plaats de buitenste ring op de 

verticaal klaarzittende afvoerbuis. 

3. Positioneer de uitloopopening van 

de vloerbak boven deze ring.

4. Zet de CleanBox vast in de gekozen 

bestrating en slijp dan pas de 

‘kruisstructuur’ boven de opening 

voorzichtig weg. 

5. Eénmaal stofvrij, kit je de naad 

tussen vloerbak en buitenste ring 

vloeistofdicht af. 

6. Het binnenste deel van de 

geurafsluiter/bladvanger kan 

vervolgens in de ring gezet 

worden en blijft steeds makkelijk 

uitneembaar.
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Technische informatie

CLEANBOX, voetmatten voor plaatsing in vloerbak (a)

Product Bouwlengte
cm

Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

CleanBox, voetmat, draagprofiel uit aluminium met reinigbare vilten strips, lichtgrijs

Voetmat   60/40 60,0 40,0 2,0 02180

Voetmat   75/50 75,0 50,0 2,0 02181

Voetmat 100/50 100,0 50,0 2,0 02182

CleanBox, voetmat, draagprofiel uit aluminium met reinigbare vilten strips, antraciet

Voetmat   60/40 60,0 40,0 2,0 01210

Voetmat   75/50 75,0 50,0 2,0 01211

Voetmat 100/50 100,0 50,0 2,0 01212

CleanBox, voetmat, draagprofiel uit aluminium met reinigbare vilten strips en borstelhaar, 
antraciet

Voetmat   60/40 60,0 40,0 2,0 37160

Voetmat   75/50 75,0 50,0 2,0 37161

Voetmat 100/50 100,0 50,0 2,0 37162

CleanBox, voetmat, draagprofiel uit aluminium met rubberstroken, zwart

Voetmat   60/40 60,0 40,0 2,0 01213

Voetmat   75/50 75,0 50,0 2,0 01214

Voetmat 100/50 100,0 50,0 2,0 01215

CleanBox, maasrooster uit verzinkt staal met optisch gesloten oppervlakte, maaswijdte 9/31 mm

Maasrooster   60/40 60,0 40,0 2,0 01207

Maasrooster   75/50 75,0 50,0 2,0 01208

Maasrooster 100/50 100,0 50,0 2,0 01209

(a) De voetmatten en het maasrooster hebben een hoogte van 2 cm en integreren zich volledig in het
randprofiel van de vloerbak. Het aluminium draagprofiel van de voetmatten heeft een staafafstand van  
8 mm, vuildeeltjes vallen zodoende in de vloerbak.

5 voetmatten

Qua voetmatten is er keuze uit 5 

types. Het basismodel bestaat uit een 

aluminium draagprofiel, uitgevoerd met:

 ■ Grijze viltstrips

 ■ Antraciete viltstrips

 ■ Borstelhaar en antraciete viltstrips

 ■ Zwarte rubberstroken

 

De 5de variant is een verzinkt 

maasrooster met maaswijdten 9 mm 

x 31 mm voor plaatsen waar men met 

veel modder aan de voeten binnenkomt.
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