
Inclusief RVS afdekrooster

Dé oplossing voor 
inloopdouches

Uitneembare sifon voor 
makkelijk schoonmaken

AQUAFLOW ® 

Douchelijngoot

54 mm
Inbouwhoogte slechts

ABS AFVOERGOOT MET  
WATERAFDICHTINGSDOEK

C
V 

 2
01

9/
09 DDS

Double Drain 
System



100% waterdicht door voorverlijmd doek
Voor een waterdichte verlijming van de drain met een  
waterafdichtingsdoek moet het te verlijmen oppervlak  
100% stof- en vetvrij zijn. Op een bouwplaats is dit zelden 
haalbaar. Het vooraf in de productie verlijmen van het 
waterafdichtingsdoek met de drain lost dit probleem op. 

Snelle en correcte plaatsing dankzij installatieblokken
Het installatieblok en de tegelmal zijn polystyreen blokken 
die zorgen voor stabiliteit en maatbepaling bij de installatie.  
Hierdoor staat de drain onmiddellijk stevig en correct en  
bespaart u veel installatietijd. 

Slechts 54 mm inbouwhoogte 
Dankzij de uiterst lage standaard inbouwhoogte van slechts  
54 mm is de AQUAFLOW® zeer geschikt voor renovaties. 

Verkrijgbare lengtes
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

•	 Voor	tegeldiktes	van	6	-	30	mm.

•	 Ideaal	voor	toepassen	op	vlakke	vloeren.

•	 Gegarandeerd	10	jaar	waterdicht.

ABS	afvoergoot	met	waterafdichtingsdoek	
voor	inloopdouches	Inclusief RVS afdekrooster

AQUAFLOW ®   

Douchelijngoot

54 mm
Inbouwhoogte	slechts

Afvoer Ø 40 mm

RVS afdekrooster

Stelraam

Uniek uitneembaar
waterslotsysteem

ABS afvoergoot

Voorverlijmd 
polyetheen 
waterafdichtings- 
doek 

Installatieblok

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

DDS: Double Drain System
De AQUAFLOW® is 100% waterdicht door het Double 
Drain System (DDS). Zelfs in geval van slijtage aan  
bijvoorbeeld de voegen, zal het water dat onder de  
tegelvloer terechtkomt worden afgevoerd naar de drain.
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• Compleet met RVS rooster.

• Goot voorzien van voorverlijmd waterafdichtingsdoek.

• Inclusief handig installatieblok en tegelmal.

• Volledig naadloze slagvaste ABS onderbak.

• Schuifmof voor 40 mm afvoer.

• Stelblokjes voor het rooster.

• Hulpstukken voor verwerking van het 
waterafdichtingsdoek in de hoeken.

• Lifter voor eenvoudig verwijderen van het rooster 
bij het schoonmaken.

+ RVS	afdekrooster

Ceves Vergeer B.V. 
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AQUAFLOW ®

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze  
verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30




