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Onze afvoerputten zijn vervaardigd uit RVS V2A 
(AISI 304) of V4A (AISI 316). Het type van de 
afvoerput hangt af van de soort en intensiteit 
van de belasting, de afvoercapaciteit en de 
infrastructurele parameters (bijv. dikte van de 
vloer).

Binnen het assortiment zijn diverse types en elementen 

mogelijk:

• Industriële vloerputten met verticale óf horizontale 
afvoer

• Mini vloerputten met verticale óf horizontale afvoer
• Verlaagde vloerputten met verticale afvoer
• Sanitaire vloerputten met verticale óf horizontale 

afvoer

Beschrijving elementen

De basis bestaat uit een ronde vorm met een 
vuilkorf waar het afval gescheiden wordt van het 
water. De gladde afwerking zorgt ervoor dat het water 
en vuil zonder obstructie kan worden afgevoerd, en 
vergemakkelijkt een veilige installatie.

De roosters zijn verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen, vormen en afwerkingen. Welk type rooster 
voor uw toepassing geschikt is, hangt af van de 
belasting, locatie en installatie.

Bij hoge concentraties vuil zijn vuilfilters aanbevolen, 
die ervoor zorgen dat de putten niet verstopt raken. 
Natuurlijk dienen de putten op regelmatige basis 
schoongemaakt te worden.

De doordachte reuksloten zijn functioneel en kunnen 
afgesloten worden. Ze zorgen voor een eenvoudige 
toegang en reiniging/onderhoud.

Kies het juiste afdekrooster

Geperfo- 
reerde plaat

Belasting 
15 kN

Geschikt voor vlakke da-
ken/terras, voetgangers-
gebruik en fietsruimten, 
commerciële terreinen 
met een lage verkeersin-
tensiteit.

Anti-slip 
maasrooster

Belasting 
15 kN

Geschikt voor vlakke da-
ken/terras, voetgangers-
gebruik en fietsruimten, 
commerciële terreinen 
met een lage verkeersin-
tensiteit.

Ladder- 
rooster

Belasting 
125 kN

Geschikt voor voetpaden, 
parkeergarages en ruim-
ten met intensief verkeer 
(bv. hallen, magazijnen, 
garages)

Plaatrooster
Belasting 
125 kN

Geschikt voor voetpaden, 
parkeergarages en ruim-
ten met intensief verkeer 
(bv. hallen, magazijnen, 
garages)



Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL)
T: +31 (0)495 53 48 15  | F: +31 (0)495 53 27 85 
E: info@sva.group | WWW.SVA.GROUP

TWEEDELIGE AFVOERPUTEENDELIGE AFVOERPUT

Voordelen

• Keuze uit verschillende soorten vloerputten, 
afhankelijk van toepassing en belasting

• Eenvoudige installatie
• Doordacht design
• Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden
• Functioneel reukslot
• Vuilemmer bij veel vaste stukken in het afvoerwater
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