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Ausschreibungsunterlagen ATT 

Hygiënische eendelige vierkante afvoerput    
(200x200 mm) W200-110V1/H1

ATT Inox 1-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 

1.5 mm. Het ronde puthuis dia 157 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte 

van de bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 75 of 110 mm (of 

ander) en een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het puthuis 

en reukslot (debiet 1.8 - 2.1 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, doch 

enkel in het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253.

Het bovenvlak is vierkant, 200 x 200 mm. Geperst bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken.  

De buitenranden zijn geplooid in omgekeerde U-vorm.  Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met 

massieve rvs volmateriaal randversterking tegen mechanische en thermische belasting volgens EHEDG.  

De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandemmer (capaciteit 0.5 l) met handgreep.

Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd. De omlopende 

bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van stelschroeven en verankering.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput   
(200 x 200 mm) W200 / 110V1 / H1

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 

volgens EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening.  

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische eendelige vierkante afvoerput  
(300 x 300 mm) W300 / 110V1 / H1

ATT Inox 1-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), met een plaatdikte 

van 1.5 mm. Het ronde puthuis dia 255 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte 

van de bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 110 mm of DN160 

(of ander) en een inspecteerbare reukslot met EPDM dichtingsstrip, volgens de Europese norm EN 1253. Het 

puthuis en reukslot (debiet 5 - 5.7 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het putlichaam blijft staan, 

doch enkel in het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253.

Het bovenvlak is vierkant, 300 x 300 mm. Geperst bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken.  

De buitenranden zijn geplooid in omgekeerde U-vorm.  Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met 

massieve rvs volmateriaal randversterking tegen mechanische en thermische belasting volgens EHEDG.  

De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger (capaciteit 2.9 l) met handgreep.

Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.  De omlopende bovenrand 

wordt geslepen met 240 korrel.

Lastenboektekst  
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ATT

Roosters afvoerput    
(300 x 300 mm) W300 / 110V1 / H1

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 volgens 

EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische telescopische tweedelige vierkante afvoerput  
(200 x 200 mm) W200 / 110V2 / H2

ATT Inox 2-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 1.5 
mm. Het ronde puthuis dia 193 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte van de 
bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 75 of 110 mm (of ander) en 
een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het puthuis en reukslot 
(debiet 1.8 - 2.1 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, doch enkel in het 
reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253. Met klemflens, 100 
mm breed en dichtings- en drainagering.

Het telescopisch roosteropzetstuk is rond (dia 157 mm) met een vierkant bovenvlak , 200 x 200 mm. Geperst 
bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. Het bovenstuk is diepgetrokken met afgeronde hoeken. 
Het is regelbaar in hoogte tussen 90 en 135 mm, het is draaibaar over 360° en 6° kantelbaar. De buitenranden 
zijn geplooid in omgekeerde U-vorm.  Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met massieve rvs 
volmateriaal randversterking tegen mechanische en thermische belasting volgens EHEDG. De afvoerput 
heeft een vuilvangemmer of zandvanger (capaciteit 0.5 l) met handgreep. Het geheel is na plooien en lassen 
gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.  De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. 
De afvoerput is voorzien van stelschroeven en verankering en aarding.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput   
(200 x 200 mm) W200 /110V2 / H2

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 

volgens EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische telescopische vierkante afvoerput 
(300 x 300 mm) W300 / 110V2 / H2

ATT Inox 2-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 1.5 
mm. Het ronde puthuis dia 295 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte van 
de bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 110 of DN160 mm (of 
ander) en een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het puthuis 
en reukslot (debiet 5 - 5.7 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, doch 
enkel in het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253. Met 
klemflens, 100 mm breed en dichtings- en drainagering.

Het telescopisch roosteropzetstuk is rond (dia 255 mm) met een vierkant bovenvlak , 300 x 300 mm. Geperst 
bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. Het bovenstuk is diepgetrokken met afgeronde hoeken. 
Het is regelbaar in hoogte tussen 90 en 145 mm, het is draaibaar over 360° en 6° kantelbaar. De buitenranden 
zijn geplooid in omgekeerde U-vorm.  Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met massieve rvs 
volmateriaal randversterking tegen mechanische en thermische belasting volgens EHEDG.

De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger (capaciteit 2.9 l) met handgreep. Het geheel is na 
plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd. De omlopende bovenrand wordt 
geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van stelschroeven en verankering en aarding.

Vertical outlet DN110 or DN160 Horizontal outlet DN110 or DN160

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput     
(300 x 300 mm) W300/110V2/H2

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 volgens 

EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische eendelige ronde afvoerput    
(200 mm) D200/110V1/H1

ATT Inox 1-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 1.5 
mm. Het ronde puthuis dia 157 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte van de 
bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 75 of 110 mm (of ander) en 
een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het puthuis en reukslot 
(debiet 1.8 - 2.1 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, doch enkel in het 
reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253.

Het bovenvlak is rond, dia 200 mm. Geperst bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. De buitenrand 
bestaat uit een opstaande rand, plaatdikte 4 mm. De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger 
(capaciteit 0.5 l) met handgreep. Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en 
gepassiveerd. De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van 
stelschroeven en verankering.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput   
(200 mm) D200/110V1/H1

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 

volgens EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Gesloten hermetisch plaatrooster met zuignap. De afdekking 

beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens  

EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische eendelige ronde afvoerput     
(300 mm) D300/110V1/H1

ATT Inox 1-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), met een plaatdikte 
van 1.5 mm. Het ronde puthuis dia 255 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte 
van de bodemplaat.   De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 110 mm of DN160 
(of ander) en een inspecteerbare reukslot met EPDM dichtingsstrip, volgens de Europese norm EN 1253. Het 
puthuis en reukslot (debiet 5 - 5.7 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het putlichaam blijft staan, 
doch enkel in het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253.

Het bovenvlak is rond, dia 300 mm. Geperst bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. De buitenrand 
bestaat uit een opstaande rand, plaatdikte 4 mm. De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger 
(capaciteit 2.9 l) met handgreep. Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en 
gepassiveerd.  De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van 
stelschroeven en verankering.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput  
(300 mm) D300 / 110V1 / H1

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 

volgens EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en 

uitneemopening. De afdekking beantwoordt aan de 

belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. ( = zwaar 

verkeer, oa heftrucks).

Gesloten hermetisch plaatrooster met zuignap.  

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens 

EHEDG. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 



14

Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische telescopische tweedelige ronde afvoerput   
(200 mm) D200/110V1/H1

ATT Inox 2-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 1.5 
mm. Het ronde puthuis dia 193 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte van de 
bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 75 of 110 mm (of ander) 
en een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het puthuis en 
reukslot (debiet 1.8 - 2.1 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, doch enkel in 
het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253. Met klemflens,  
100 mm breed en dichtings- en drainagering.

Het telescopisch roosteropzetstuk is rond (dia 157 mm) met een rond bovenvlak , dia 200 mm. Geperst 
bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. Het bovenstuk is diepgetrokken met afgeronde hoeken. 
Het is regelbaar in hoogte tussen 90 en 135 mm, het is draaibaar over 360° en 6° kantelbaar. De buitenrand 
bestaat uit een opstaande rand, plaatdikte 4 mm. De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger 
(capaciteit 0.5 l) met handgreep. Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en 
gepassiveerd. De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van 
stelschroeven en verankering en aarding.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput     
(300 mm) D200/110V2/H2

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 

Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 

volgens EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en 

uitneemopening. De afdekking beantwoordt aan de 

belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, 

oa heftrucks).

Gesloten hermetisch plaatrooster met zuignap.  

De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 

volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Hygiënische telescopische ronde afvoerput    
(300 mm) D300/110V2/H2

ATT Inox 2-delige afvoerput uit roestvrij staal, type AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte van 
1.5 mm. Het ronde puthuis dia 295 mm is naadloos diepgetrokken en heeft afgeronde hoeken ter hoogte 
van de bodemplaat.  De afvoerput is voorzien van een verticale of horizontale uitloop DN 75 of 110 mm 
(of ander) en een inspecteerbaar reukslot met EPDM dichting, volgens de Europese norm EN 1253. Het 
puthuis en reukslot (debiet 5 - 5.7 l/s) zijn zo ontworpen dat er geen vuil water in het puthuis blijft staan, 
doch enkel in het reukslot volgens EHEDG. De hoogte van het waterslot bedraagt 50 mm volgens EN1253.  
Met klemflens, 100 mm breed en dichtings- en drainagering.

Het telescopisch roosteropzetstuk is rond (dia 157 mm) met een rond bovenvlak , dia 200 mm. Geperst 
bovenvlak zonder lasnaden en afgeronde hoeken. Het bovenstuk is diepgetrokken met afgeronde hoeken. 
Het is regelbaar in hoogte tussen 90 en 145 mm, het is draaibaar over 360° en 6° kantelbaar. De buitenrand 
bestaat uit een opstaande rand, plaatdikte 4 mm. De afvoerput heeft een vuilvangemmer of zandvanger 
(capaciteit 2.9 l) met handgreep. Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en 
gepassiveerd.  De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel. De afvoerput is voorzien van 
stelschroeven en verankering en aarding.

Lastenboektekst 
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ATT

Roosters afvoerput     
(300 mm) D200/110V2/H2

Grille caillebotis, mailles 23 x 23 mm, surface crantée.  

La grille répond à la classe de résistance L 15 conformément 

à la norme EN 1253. 

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en 

uitneemopening. De afdekking beantwoordt aan de 

belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. ( = zwaar 

verkeer, oa heftrucks).

Gesloten hermetisch plaatrooster met zuignap. De afdekking 

beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens EN 

1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening 

tussen de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het 

rooster beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens 

EN 1253. De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG.  

( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 



18

Ausschreibungsunterlagen ATT

Sleufgoot S60

- De goot is uitgevoerd in omega-vorm, met omlopende buitenrand
- Het profiel is volledig inspecteerbaar
- Externe breedte 60 mm, sleufopening 20 mm, in omega vorm
- Materiaal rvs AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte 2 mm
- Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met massieve rvs volmateriaal randversterking tegen 
mechanische en thermische belasting volgens EHEDG
- Langs- en dwarshelling voorzien van 1% / m of anders
- Ronde tussenspijlen in de goot, stelvoeten en betonankers 
- Lengtes groter dan 4 of 6 meter zijn verbindbaard door middel van verschroefbare EPDM koppelflenzen
- Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.  
De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel.
- De goot is voorzien van stelschroeven, tussenspijlen, verankeringsdoken en aarding.
- Iedere sleufgoot heeft een afvoerput naar keuze (zie lijst met afvoerputten)

Lastenboektekst 
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Roostergoot breedte naar keuze

- Minimale externe breedte 120 mm, vanaf een breedte van 240 mm kan de afvoerput geïntegreerd worden  
in de goot, zonder verbreding
- De roostergoot bestaat uit 3 afzonderlijke delen: De goot, de afvoerput en het rooster
- Materiaal rvs AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte 2 mm
- De goot is uitgevoerd als U-vorm, met een vlakke of geknikte bodem
- Model met omlopende buitenrand
- Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met massieve rvs volmateriaal randversterking tegen mechanische 
en thermische belasting volgens EHEDG
- Langs- en/of dwarshelling voorzien van 1% / m of anders
- Lengtes groter dan 4 of 6 meter zijn verbindbaard door middel van verschroefbare EPDM koppelflenzen  
of voorbereid voor het aflassen
- Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.  
De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel.
- De goot is voorzien van stelschroeven, tussenspijlen, verankeringsdoken en aarding.
- Iedere roostergoot heeft een afvoerput naar keuze (zie lijst met afvoerputten)

ATT Lastenboektekst 
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Ausschreibungsunterlagen ATT

Roosters voor roostergoot

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 
Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 volgens 
EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 
De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 
volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening tussen 
de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het rooster 
beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. 
De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG. ( = zwaar 
verkeer, oa heftrucks).

Lastenboektekst 
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H.design roostergoot

- Minimale externe breedte 180 mm
- De roostergoot bestaat uit 3 afzonderlijke delen: De goot, de afvoerput en het rooster
- Materiaal rvs AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404), plaatdikte 2 mm
- De goot is uitgevoerd als U-vorm, afgeronde bodem
- Model met omlopende buitenrand
- Buitenranden: omgekeerde geplooide U rand met massieve rvs volmateriaal randversterking tegen mechanische 
en thermische belasting volgens EHEDG
- Langs- en/of dwarshelling voorzien van 1% / m of anders
- Lengtes groter dan 4 of 6 meter zijn verbindbaard door middel van verschroefbare EPDM koppelflenzen of 
voorbereid voor het aflassen
- Het geheel is na plooien en lassen gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.  
De omlopende bovenrand wordt geslepen met 240 korrel.
- De goot is voorzien van stelschroeven, tussenspijlen, verankeringsdoken en aarding.
- Iedere roostergoot heeft een afvoerput naar keuze (zie lijst met afvoerputten)

ATT Lastenboektekst 



22

Ausschreibungsunterlagen ATT

Maasrooster, maaswijdte 23 x 23 mm, met antislip oppervlak. 
Het rooster beantwoordt aan de belastingsklasse L 15 volgens 
EN 1253. ( = licht verkeer).

Plaatrooster met omlopende inloopsleuf en uitneemopening. 
De afdekking beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 
volgens EN 1253. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Ladderrooster, vlak of met antislip uitvoering, opening tussen 
de staven 20 mm, met vlak of antislip oppervlak. Het rooster 
beantwoordt aan de belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. 
De spijlen zijn volledig afgelast volgens EHEDG. ( = zwaar 
verkeer, oa heftrucks).

H.Design ladderrooster, steunspijlen naar binnen, zodat 
vuilresten niet tussen de oplegrand blijven liggen, vlak of met 
antislip uitvoering, opening tussen de staven 20 mm, met 
vlak of antislip oppervlak. Het rooster beantwoordt aan de 
belastingsklasse M 125 volgens EN 1253. De spijlen zijn volledig 
afgelast volgens EHEDG. ( = zwaar verkeer, oa heftrucks).

Roosters voor h.desing roostergoot
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