Douchegoten
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Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitvoeringen voorbehouden.
De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk.
Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van de redactiesluiting van deze brochure (2021/10)

Drains designed to perfection!
Pionier
Het was Henk van den Berg sr. die in 1959 Van den Berg afvoerputten oprichtte. Hij handelde vanuit de schuur achter zijn huis in Weesp in afvoerputjes die hij in België inkocht.
De jonge pionier reed regelmatig op en neer naar het zuiden om de voorraad op peil te houden en focuste zich daarnaast op het gieten van aluminium putjes. In 1974 werd de
schuur écht te klein en verhuisde het flink gegroeide bedrijf naar de Koperstraat in Lelystad. Ondernemers van het eerste uur in de Flevopolder!
34 jaar na de oprichting van de onderneming gaf Henk sr. het stokje door aan zijn zoon. Met dezelfde gedrevenheid als zijn vader zorgde Henk jr. voor een stabiel groeiende
onderneming. Rond 2004 besloot hij dat het tijd werd om douchegoten te gaan ontwikkelen. En dat heeft een behoorlijke vlucht genomen.
Uitbreiding assortiment
Sinds 2019 zitten de kinderen van Henk jr. aan het roer van het bedrijf dat haar afzetgebied zowel in Europa als het Midden-Oosten en de Antillen vindt. Hoewel er anno 2021
nog altijd meer doucheputjes dan douchegootjes worden verkocht, richten Joost, Joey en Femke zich natuurlijk ook op het uitbreiden van het assortiment in rvs en kunststof
materialen. Mat zwart is de absolute hardloper en ook koper en goud doen het goed, vooral in badkamers met sanitair in dezelfde kleurstelling. Het is voor Van den Berg
vanzelfsprekend dat input van klanten en eindgebruikers aan de basis van de -in eigen huis georganiseerde- productontwikkeling staat.
Focus op verduurzaming
Van den Berg afvoerputten bv werkt uitsluitend met vaste partners die volgens het door van den Berg ontwikkelde procedé fabriceren. Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan de ontwikkeling van afvoerputten van gerecycled materiaal. Met kunststof afkomstig uit de automobielindustrie maakt Van den Berg van oud materiaal nieuwe afvoerputten die ook na hun levensduur weer volledig recyclebaar zijn (wat voor de traditionele varianten al langer gold). Dat Van den Berg duurzaamheid in haar scope heeft, bewijzen
ook de op het dak geplaatste zonnepanelen die het volledige elektriciteitsverbruik van het bedrijf compenseren. Verder worden alle producten op Nederlandse bodem
geproduceerd. Dat is niet alleen een pré in het beperkten van CO2-uitstoot omdat er geen lange afstanden hoeven te worden overbrugd, het is tevens goed voor de lokale
economie en de leversnelheid van de producten.
Servicegericht
We worden regelmatig door onze klanten benaderd of er nog onderdelen van een oude afvoerput
leverbaar zijn. Natuurlijk! Soms zijn de putten waar wij nog onderdelen voor leveren wel veertig tot vijfenveertig jaar oud.
Wilt u dichtbij huis kennismaken met Van den Berg? We komen graag met de promotiewagen bij u langs om uw team te voorzien van een spetterende productpresentatie.
Tot binnenkort!

www.vandenbergafvoerputten.nl

Wij beschikken over een prachtige promotie trailer.
Informeer wanneer we bij jouw in de buurt zijn of maak een afspraak
voor een promotie op lokatie.
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35 mm breed
Perfect - line

Artikel nr.

Afmeting

Los rooster inlaatsleuf

644.600
644.700
644.800
644.900
644.1000

600 x 35 mm
700 x 35 mm
800 x 35 mm
900 x 35 mm
1000 x 35 mm

111.644.607
111.644.707
111.644.807
111.644.907
111.644.1007

50

3

53

55

92

RVS 304
breedte 35 mm
uitneembaar kunststof waterslot (30mm)
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
rooster uit één stuk, voorzien van sleufgaten
uitlaat Ø 50 mm,spie-eind
aardingspunt aanwezig
verschillende rooster opties
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde
schuifsok Ø 50 mm

35

600 / 1000

•
•
•
•
•
•
•
•
•

80

139

Los rooster inlaatsleuf
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50 mm breed
Finish - line
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS kunststof douchegoot
RVS 304 rooster
uitneembaar waterslot 50mm
afvoer capaciteit 0.5 l/sec
standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden
als tegelrooster
bijgeleverde stelvoeten
bijgeleverde waterkeringsmat
mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de
openingen in de rand
standaard voorzien van zandhuid
afwaterende gladde bodem
1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens
zeer aantrekkelijke geprijsd

Artikel nr.

Afmeting

684.600
684.700
684.800
684.900
684.1000

600 x 50 mm
700 x 50 mm
800 x 50 mm
900 x 50 mm
1000 x 50 mm

600 - 1000
15

30

100
50

Ø 50

50
40
15
30

25

70

80
Ø 50
30

70

4

50 mm breed
Finish - line Mat zwart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS kunststof douchegoot
RVS 304 rooster
uitneembaar waterslot 50mm
afvoer capaciteit 0.5 l/sec
standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden
als tegelrooster
bijgeleverde stelvoeten
bijgeleverde waterkeringsmat
mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de
openingen in de rand
standaard voorzien van zandhuid
afwaterende gladde bodem
1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens

600 - 1000
15

30

100
50

Artikel nr.

Afmeting

684.600.M8
684.700.M8
684.800.M8
684.900.M8
684.1000.M8

600 x 50 mm
700 x 50 mm
800 x 50 mm
900 x 50 mm
1000 x 50 mm

Ø 50

50
40
15
30

25

70

80
Ø 50
30

70

55

62 mm breed

“Uitermate geschikt voor renovatie!”

Artikel nr.

Afmeting

664.600
664.700
664.800
664.900
664.1000

600 x 62 mm
700 x 62 mm
800 x 62 mm
900 x 62 mm
1000 x 62 mm

600 - 1000

Ø 40
139

R - line
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVS 304 douchegoot met rooster
standaard voorzien van blind rooster
standaard voorzien van zandhuid
afvoer capaciteit 0.5 l/sec
uitneembaar kunststof waterslot 25 mm
voorzien van zijuitlaat 40 mm
aardingspunt aanwezig
met instortankers
ideaal voor renovatie, inbouwhoogte 65 mm
instortflens rondom goot
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 40 mm

tegelbak voor de R-line
Artikel nummer 111.664.605 (lengte 600 mm)
Artikel nummer 111.664.705 (lengte 700 mm)
Artikel nummer 111.664.805 (lengte 800 mm)
Artikel nummer 111.664.905 (lengte 900 mm)
Artikel nummer 111.664.1005 (lengte 1000 mm)
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62 mm breed
Artikel nr.

Afmeting

668.600
668.700
668.800
668.900
668.1000

600 x 62 mm
700 x 62 mm
800 x 62 mm
900 x 62 mm
1000 x 62 mm

600 - 1000

Ø 40
139

R - line met Wandflens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVS 304 douchegoot met rooster
standaard voorzien van blind rooster
standaard voorzien van zandhuid
standaard voorzien van wandflens
afvoer capaciteit 0.5 l/sec
uitneembaar kunststof waterslot 30 mm
voorzien van zijuitlaat 40 mm
aardingspunt aanwezig
met instortankers
ideaal voor renovatie, inbouwhoogte 65 mm
instortflens rondom goot
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 40 mm

tegelbak voor de R-line
Artikel nummer 111.664.605 (lengte 600 mm)
Artikel nummer 111.664.705 (lengte 700 mm)
Artikel nummer 111.664.805 (lengte 800 mm)
Artikel nummer 111.664.905 (lengte 900 mm)
Artikel nummer 111.664.1005 (lengte 1000 mm)
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70 mm breed
600 / 1200

Artikel nr.

Afmeting

623.600
623.700
623.800
623.900
623.1000
623.1100
623.1200

600 x 70 mm
700 x 70 mm
800 x 70 mm
900 x 70 mm
1000 x 70 mm
1100 x 70 mm
1200 x 70 mm

70
64
15

70
100
8

RVS 304
uitneembare reukslotadapter (RSA)
1 model voor zowel onder als zijuitlaat
flens rondom goot voor waterdicht instorten
afvoercapaciteit 0.7 l/sec
breedte 70 mm
makkelijk te ontstoppen
roosters voorzien van gaten 8 x 8 mm
leverbaar in de lengtes 600 t/m 1200 mm,
aardingspunt aanwezig
inbouwhoogte met aansluitbocht 95 mm

61

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38

Premium - line

Ø50
8

20

los design rooster
111.623.606
111.623.706
111.623.806
111.623.906
111.623.1006
111.623.1106
111.623.1206
los design rooster
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70 mm breed

Artikel nr.

Afmeting

623.600
623.700
623.800
623.900
623.1000
623.1100
623.1200

600 x 70 mm
700 x 70 mm
800 x 70 mm
900 x 70 mm
1000 x 70 mm
1100 x 70 mm
1200 x 70 mm

goot met blind deksel
623.603
623.703
623.803
623.903
623.1003
623.1103
623.1203

gepoedercoat Zwart
623.700.M8
623.800.M8
623.900.M8
600 / 1200

70
64
15

70
100

RVS 304
uitneembare reukslotadapter (RSA)
1 model voor zowel onder als zijuitlaat
flens rondom goot voor waterdicht instorten
afvoercapaciteit 0.7 l/sec
breedte 70 mm
makkelijk te ontstoppen
standaard voorzien van blind rooster
leverbaar in de lengtes 600 t/m 1200 mm
aardingspunt aanwezig
inbouwhoogte met aansluitbocht 95 mm

61

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38

Premium - line

Ø 50

20

9

100 mm breed
Douchegoten 3e generatie

500 - 1200
20

100

72
95

87

35
Ø50

RVS 304
breedte 100 mm
uitneembaar kunststof waterslot (50mm)
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
flens rondom goot voor waterdicht instorten
aflopende bodems, dus alléén in sifongedeelte water
rooster uit één stuk
uitlaat Ø 50 mm, spie-eind
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 50 mm
roosters voorzien van gaten vierkant 8 x 8 mm
aardingspunt aanwezig

50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

85

Afmeting

Goot met standaard deksel

goot met blind deksel

los wave rooster

los design rooster

500 x 100 mm
600 x 100 mm
700 x 100 mm
800 x 100 mm
900 x 100 mm
1000 x 100 mm
1100 x 100 mm
1200 x 100 mm

624.500
624.600
624.700
624.800
624.900
624.1000
624.1100
624.1200

624.503
624.603
624.703
624.803
624.903
624.1003
624.1103
624.1203

111.624.502
111.624.602
111.624.702
111.624.802
111.624.902
111.624.1002
111.624.1102
111.624.1202

111.624.506
111.624.606
111.624.706
111.624.806
111.624.906
111.624.1006
111.624.1106
111.624.1206

goot met blind deksel

los wave rooster

los design rooster
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100 mm breed
Douchegoten 3e generatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVS 304
breedte 100 mm
uitneembaar kunststof waterslot (50mm)
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
flens rondom goot voor waterdicht instorten
rooster uit één stuk
uitlaat Ø 50 mm, spie-eind
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 50 mm
roosters voorzien van gaten vierkant 8 x 8 mm
aardingspunt aanwezig
uit voorraad leverbaar

1300 - 2000

Artikel nummer

Afmeting

624.1300
624.1400
624.1500
624.1600
624.1700
624.1800
624.1900
624.2000

1300 x 100 mm
1400 x 100 mm
1500 x 100 mm
1600 x 100 mm
1700 x 100 mm
1800 x 100 mm
1900 x 100 mm
2000 x 100 mm
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100 mm
Douchegoten 3e generatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVS 304
breedte 100 mm
uitneembaar kunststof waterslot (50mm)
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
flens rondom goot voor waterdicht instorten
aflopende bodems, dus alléén in sifongedeelte water
rooster uit één stuk
uitlaat Ø 50 mm, spie-eind
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 50 mm
roosters voorzien van gaten vierkant 8 x 8 mm
aardingspunt aanwezig

Afmeting

Goot met standaard deksel

goot met blind deksel

los wave rooster

los design rooster

500 x 100 mm
600 x 100 mm
700 x 100 mm
800 x 100 mm
900 x 100 mm
1000 x 100 mm
1100 x 100 mm
1200 x 100 mm

625.500
625.600
625.700
625.800
625.900
625.1000
625.1100
625.1200

625.503
625.603
625.703
625.803
625.903
625.1003
625.1103
625.1203

111.624.502
111.624.602
111.624.702
111.624.802
111.624.902
111.624.1002
111.624.1102
111.624.1202

111.624.506
111.624.606
111.624.706
111.624.806
111.624.906
111.624.1006
111.624.1106
111.624.1206

goot met blind deksel

los wave rooster
500 - 1200

100

145
147

50

20

Ø

50

Ø

50

12

los design rooster
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100 mm breed
Koppelbare goten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVS 304
lengte 500 mm en breedte 100 mm
leverbaar met onder of zijuitlaat
uitneembare kunststof waterslot (50mm)
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
rooster uit één stuk
roosters voorzien van gaten vierkant 8 x 8 mm
koppelbaar d.m.v. viton pakking
uit voorraad leverbaar
aardingspunt aanwezig
andere rooster afdekkingen op aanvraag
gemakkelijk aansluiten d.m.v bijgeleverde schuifsok Ø 50 mm
uitlaat Ø 50 mm, spie - eind

Afmeting

Art nr. onderuitlaat

Art nr. zijuitlaat

goot zonder uitlaat

250 x 100 mm
500 x 100 mm
1000 x 100 mm

547.500
547.1000

545.500
545.1000

544.250
544.500
544.1000

500 mm
8
100 mm
136 mm

100

30

0 50
35

47

07

50

48

Art. 544.101 Viton pakking 100 mm, incl. montage materiaal

500 mm
8
100 mm
136 mm

50

100

30

47

07

0 50
48

Art. 544.100 Kopschot 100 mm
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150 mm breed
Art. 109.700

700

188

50

25

min. 100 max. 111mm

ABS puthuis
RVS 304 rand en rooster
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
rand en rooster 360o draaibaar en in hoogte verstelbaar
lage inbouw, uitermate geschikt voor renovatie
aardingspunt aanwezig
25
uitneembare stankafsluiter
verlijmbare zijuitlaat Ø 50 mm (spie-eind)
meerdere afvoerpunten mogelijk
standaard voorzien van zandhuid

min. 71 max. 86mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110

Art. 109.800

800

188

50

25
min. 100 max. 111mm

ABS puthuis
RVS 304 rand en rooster
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
rand en rooster 360o draaibaar en in hoogte verstelbaar
lage inbouw, uitermate geschikt voor renovatie
aardingspunt aanwezig
25
uitneembare stankafsluiter
verlijmbare zijuitlaat Ø 50 mm (spie-eind)
meerdere afvoerpunten mogelijk
standaard voorzien van zandhuid

min. 71 max. 86mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110

Art. 109.900

900

188

50

25
min. 100 max. 111mm

ABS puthuis
RVS 304 rand en rooster
afvoercapaciteit 0.5 l/sec
rand en rooster 360o draaibaar en in hoogte verstelbaar
lage inbouw, uitermate geschikt voor renovatie
aardingspunt aanwezig
25
uitneembare stankafsluiter
verlijmbare zijuitlaat Ø 50 mm (spie-eind)
meerdere afvoerpunten mogelijk
standaard voorzien van zandhuid

min. 71 max. 86mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110

15

Onderdelen
Art. 111.644

waterslot 35 mm

Geschikt voor artikel nummer
230.300, 240.400, 260.400, 260.600, Perfect Line douchegoten, Patent Line douchegoten

Art. 111.623

RSA (reukslotadapter) Ø 50 mm

Geschikt voor artikel nummers
• 2110
•
• 12310
• 12315
•
• 12710
• 12715
•
• 12810
• 12815
•
• 12910

Art. 111.623.1

12915
12916
2115
12920V

•
•
•
•

820.096
820.146
820.196
820.296

Koppelbare douchegoten, Premium Line en Premium Line met
wandflens

reukslot membraam

Geschikt voor artikel nummer 111.623

Art. 111.624.35

waterslot 35 mm

Geschikt voor Superlage douchegoten en artikel nummers 612, 613, 616, 617, 42910, 42915

Art. 111.624.50

waterslot 50 mm

Geschikt voor artikel nummers
614, 615, 618, 619, 820.330, 820.400, 820.450, 821.815, 821.910, 821.1020
Koppelbare douchegoten, Vloer/Wand douchegoten, Standaard douchegoten onderuitlaat, Standaard douchegoten zijuitlaat, Kwart ronde
douchegoten, Hoek douchegoten onderuitlaat, Hoek douchegoten zijuitlaat, 2e generatie douchegoten en 3e generatie douchegoten
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Art. 111.629

micro waterslot 50 mm

Geschikt voor artikel nummers
12310, 12710, 12810, 12910, 2110, 12315, 12715, 12815, 12915, 12916, 2115, 12920V, 820.096,
820.146, 820.196, 820.296
Premium Line en douchegoten
Art. 111.1959

multihaak

Geschikt voor alle artikelen m.u.v. industrieputten/goten en keukengoten

Art. 111.5050

aansluitbocht

Geschikt voor artikel nummers
12310, 12710, 12810, 12910, 2110, 12315, 12715, 12815, 12915, 12916, 2115, 12920V, 820.096, 820.146, 820.196, 820.296
Koppelbare douchegoten. Premium Line en Premium Line met wandflens

Art. 111.780

MS polymeerkit licht grijs

Geschikt voor alle artikel nummers

Art. 111.624.8

stelvoeten

Geschikt voor 3e generatie douchegoten
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Art. 111.623.8

stelvoeten

Geschikt voor premium line douchegoten

Art. WKM.623.500 / 1000

waterkeringsmat

WKM.623.500 waterkeringmat t.b.v. goot 500 x 70 mm
WKM.623.600 waterkeringmat t.b.v. goot 600 x 70 mm
WKM.623.700 waterkeringmat t.b.v. goot 700 x 70 mm
WKM.623.800 waterkeringmat t.b.v. goot 800 x 70 mm
WKM.623.900 waterkeringmat t.b.v. goot 900 x 70 mm
WKM.623.1000 waterkeringmat t.b.v. goot 1000 x 70 mm
Art. WKM.624.500 / 1000

waterkeringsmat

WKM.624.500 waterkeringmat t.b.v. goot 500 x 100 mm
WKM.624.600 waterkeringmat t.b.v. goot 600 x 100 mm
WKM.624.700 waterkeringmat t.b.v. goot 700 x 100 mm
WKM.624.800 waterkeringmat t.b.v. goot 800 x 100 mm
WKM.624.900 waterkeringmat t.b.v. goot 900 x 100 mm
WKM.624.1000 waterkeringmat t.b.v. goot 1000 x 100 mm
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Notities
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Koperstraat 19, 8211 AK Lelystad the Netherlands
Telefoon: (+31) 320-22 61 57
Internet: www.vandenbergafvoerputten.nl
e-mail: info@vandenbergafvoerputten.nl

