
         Dakgoot 150.00 Bakgoot 

         ________________________________________________________________              

  

                             Dubbelwandige kunststof goot met een strakke gootlijn. 
      Buitenwerks maat 250 x 150 mm naadloos (tot 18000 mm) 
      Goot leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit) en  
                                                     RAL 9001 (cremèwit)     
 
 

                       Dakgoot 170.00 Bakgoot 

          met Smetplank 

_________________________________________________________________ 

  
    Dubbelwandige kunststof goot met een strakke gootlijn,                

waarbij de smetplank zorgt voor een complete afwerking. 
Buitenwerkse maat 250 x 250 mm naadloos, naadloos tot  
18000 mm. Goot leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en  
RAL9001 (crèmewit). 

  
 

Da     Dakgoot 160.00 Klassieke Bakgoot 

                                         met Smetplank en Gootklossen                                  

 ________________________________________________________________  

  
         Dubbelwandige kunststof goot met een strakke gootlijn,  

waarbij de smetplank en klossen zorgen voor een karakteristiek  
beeld aan het gebouw. Buitenwerkse maat 250 x 250 mm,  
naadloos tot 18000 mm. Goot leverbaar in de kleur RAL9016  
(wit)en RAL9001 (crèmewit). Klossen leverbaar in RAL9016 (wit),  
RAL9001 (crèmewit), RAL6009 (donkergroen), RAL5011  
(donkerblauw) en RAL3005 (donkerrood). 
 

Dakgoot 180.00 Rustieke Goot                           

          _______________________________________________________________ 

 

     Dubbelwandige kunststof goot met landelijk karakter.  
                                           Buitenwerkse maat 110x250 mm, naadloos tot 18000 mm.  
                                           Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit). 

               

  

               Dakgoot 190.00 Rustieke Goot 

                                   Met Smetplank                                                                                        

         ________________________________________________________________              

  

                                       De 190.00 Rustiek is een dubbelwandige kunststof goot met  
een landelijk karakter, waarbij de smetplank zorgt voor een  
robuuste afbakening tussen het dak en de gevel.  
Buitenwerkse maat 200x250 mm, naadloos tot 18000 mm.  
Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit).                     

   
 
      



 

 D      Dakgoot 200.00 Rustiek Goot            

         Met Smetplank en Gootklossen 

         ________________________________________________________________              

 

   Dubbelwandige kunststof goot met een landelijk karakter, 
   waarbij de smetplank zorgt voor een). robuuste afbakening  
   tussen het dak en de gevel. Om het landelijke karakter extra te  
   benadrukken, is deze goot voorzien van gootklossen. Buitenwerkse maat  

200x250 mm, naadloos tot 18000 mm. De goot is leverbaar in de  
kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit). Klossen leverbaar in  
RAL9016 (wit), RAL9001 (crèmewit), RAL6009 (donkergroen),  
RAL5011 (donkerblauw) en RAL3005 (donkerrood). 

 

 

 D      Dakgoot 330.00 Beauty                               

    ________________________________________________________________ 

  

            De Beauty is een dubbelwandige kunststof goot en heeft een  
authentiek karakter. De buitenwerkse maat is 250x150mm en is  
naadloos leverbaar tot 18000 mm. De goot is leverbaar in de  
kleuren RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit). 
 
 
 

                     Dakgoot 340.00 Beauty            

                                                                                             met Smetplank        

    ________________________________________________________________ 

  

De 340.00 is de Beauty met smetplank. Deze Beauty is een  
dubbelwandige kunststof goot heeft een authentiek karakter.  
De buitenwerkse maat is 250x250mm en is naadloos leverbaar  
tot 18000 mm. De goot inclusief de smetplank is leverbaar in de  
kleuren RAL9016 (wit), RAL9001 (crèmewit).  
 
 

D       Dakgoot 350.00 Beauty              

                                                                    met Smetplank en Gootklossen       

________________________________________________________________ 
 
 

     De 350.00 is de Beauty met smetplank inclusief gootklossen.  
Deze Beauty is een dubbelwandige kunststof goot en heeft  
een authentiek karakter. De buitenwerkse maat is 250x250mm  
en is naadloos leverbaar tot 18000 mm. De goot inclusief de  
smetplank is leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit), RAL9001  
(crèmewit). De gootklossen zijn verkrijgbaar in de kleur RAL6009  
(donkergroen), RAL3005 (donkerrood) en RAL5011  
(donkerblauw). Uiteraard ook leverbaar in RAL9016 (wit) en  
RAL9001 (crèmewit). 
 
 



   

D        Dakgoot 250.11 Bakgoot               

  _______________________________________________________________ 

 

                                       Dubbelwandige kunststof goot met een strakke vormgeving  
     en een robuuste uitstraling. Buitenwerkse maat 250x250mm.                                                                                                                                                                                                                              
Goot                                                         Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit).                     

 
 

      

     D      Dakgoot 280.21 Overhoekse Goot                 

  _______________________________________________________________ 

    
                                           Dubbelwandige kunststof goot met een strakke vormgeving  
  en een moderne uitstraling. Buitenwerkse maat 250x280mm,  
  bevestiging over de dakplaat tot een max. dakplaat dikte van  
  150 mm. De onderzijde kan worden afgesloten met een  
  verbredingsprofiel  K-200. Goot leverbaar in de kleur RAL9016  
  (wit) en RAL9001 (crèmewit).  
 

          Combinatiegoot 150 / 180 

                            Rustieke en Bakgoot 

  _______________________________________________________________ 

    
  Combinatie van de Rustieke goot en de Bakgoot uitgevoerd  
  inclusief  smetplank met variabele maat aan de achterzijde. 
  Combinatiegoot leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) 
  en RAL9001 (cremèwit). 
 
  

                          Combinatiegoot 180 / 180          

                            Rustieke en Rustieke 

  _______________________________________________________________  

 
                   De rustieke goot dubbel uitgevoerd inclusief smetplank 
  met variabele maat aan de achterzijde. 
  Combinatiegoot leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) 
  en RAL9001 (cremèwit) . 
 
 

                         Combinatiegoot 180 / 330                   

                            Rustieke en Beauty  

  _______________________________________________________________   

   
                  De Rustieke goot en de Beauty uitgevoerd inclusief smetplank  
  met variabele maat aan de achterzijde. 
  Combinatiegoot leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) 
  en RAL9001 (cremèwit) . 
 
 
 
 
 
 



 

C       Combinatiegoot 330 / 330             

                            Beauty en Beauty  

  _______________________________________________________________   

 
    De Beauty goot twee keer uitgevoerd inclusief smetplank  
  met variabele maat aan de achterzijde. De Beauty is een  
  dubbelwandige kunststof goot en heeft een authentiek  
  karakter. De goot is leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit)  
  en RAL9001 (crèmewit).  
 

                         Massief Boeideel 250.66               

  _______________________________________________________________   

 
     Massief Boeideel is een strakke 1cm  dikke 
  kunststof plaat en leverbaar in diverse breedte 
  en lengte maten. Lengtes maximaal 8000 mm, 
  breedtes: 200mm, 250mm, 310mm, 365mm, 
  415mm en 620mm. Leverbaar in de kleur RAL9016  
  (wit) en RAL9001 (cremèwit). 
  

         Dakoverstek 250.65       

  _______________________________________________________________   

 
      Dakoverstek  wordt toegepast voor de afwerking 
   in  combinatie met de eindgevelpan. 
   Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 
   (cremèwit). 
 
 

                         Dakoverstek met dekker 250.64       

  _______________________________________________________________   

 
     De dakoverstek met dekker biedt een  
   oplossing in die situaties waarin een overstek 
   zonder eindgevelpan aanwezig is. 
   Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 
   (cremèwit). 
 

                         K-200 Verbredingsprofiel        

  _______________________________________________________________   

   K-200 verbredingsprofiel type  520.04 
   wordt in vele situaties gebruikt om het verschil  
   tussen de gevel en de goot af te werken, hiermee 
   kun je bijvoorbeeld  het geheel verder van de muur af 
   brengen. Leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en  
   RAL9001 (cremèwit). 
 
 
 
 
 


