Bouw & Installatie
Beutech levert een uitgebreid assortiment aan kunststof producten voor de bouw- en installatiesector. Deze producten
past u in en rondom gebouwen toe en zorgen voor een deugdelijke aanvoer van nutsvoorzieningen enerzijds en
de afvoer van vuil water anderzijds. Ook voor de bescherming van dergelijke leidingsystemen, zowel tijdens als na
het bouwproces, levert Beutech altijd passende oplossingen. Die passende oplossing is bijna altijd maatwerk omdat
ieder bouwproject uniek is. Beutech is toonaangevend producent van kunststof maatwerk producten en bovendien
initiatiefnemer in verbetering van deze producten.
Diversiteit aan producten
• Doorvoerbochten
• Funderingsdoorvoeren
• Meterkastvloerplaten
• Polderexpansiestukken
• Flexibele huisaansluitingen
• HWA schuifstukken
• Sparingsbuizen
• Valpijpen

• Watermeterputten
• Prefab sets
• Vetafscheiders
• Wasmachinebakken
• Kabelbeschermingsbuizen
• Wanddoorvoeren
• Afdichtingen

Doorvoerbochten en meterkastvloerplaten
Beutech is een marktleider in doorvoerbochten en
meterkastvloerplaten. Iedere laagbouwwoning in Nederland wordt
voorzien van een set doorvoerbochten, meterkastvloerplaten en
funderingsdoorvoeren. Doorvoerbochten dienen ook voor het
invoeren van gas, water, cai, telecom en elektra door de nutsbedrijven
in hoogbouw. Doorvoerbochten komen via de funderingsdoorvoer de
woning binnen en worden d.m.v. een meterkastvloerplaat op de juiste
plaats gecentreerd.
Een standaard set doorvoerbochten bestaat uit:
• 1 x Doorvoerbocht 50 mm Telecom (Grijs)
• 1 x Doorvoerbocht 50 mm CAI (Groen)
• 1 x Doorvoerbocht 50 mm Elektra (Rood)
• 1 x Doorvoerbocht 50 mm Water (Blauw)
• 1 x Doorvoerbocht 63 mm Gas (Geel)
Doorvoerbochten zijn te verkrijgen in lengtes van:
• 1200 x 1200 mm t/m 1200 x 19000 mm uit één stuk
Wat er verder nog mogelijk is:
• Afwijkende gradering en meerdere bochten in één doorvoerbocht
• Doorvoerbochten voorzien van trekkoorden
• Doorvoerbochten van PE
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Doorvoerbochten

Meterkastvloerplaat Komo

Funderingsdoorvoer

Doorvoerbochten met sprong

• Grote verscheidenheid aan afmetingen en gatenpatroon van de
meterkastvloerplaten

Bouw & Installatie
Polderexpansiestukken, HWA schuifstukken
en flexibele aansluitingen
Op veel bouwlocaties in Nederland treedt na oplevering van
gebouwen grondzetting op. Leidingsystemen die naar en van deze
gebouwen lopen moeten in staat zijn deze zetting op te vangen.
Beutech levert voor dergelijke situaties polderexpansiestukken,
HWA schuifstukken en flexibele huisaansluitingen. Ook maatwerk
oplossingen voor het flexibel aansluiten van het binnenriool op
het buitenriool zijn mogelijk.
Beschikbare diameters en lengtes:
		
Polderexpansiestukken

Flexibele
aansluitingen

HWA schuifstukken

110 mm

110 mm L=2000 mm

80 mm (wit / grijs)

125 mm

125mm L=2000 mm

100 mm (wit / grijs)

160 mm

160 mm L=2000 mm

Sparingen

Meterput op maat

200 mm

Sparingsbuizen
Sparingsbuizen dienen voor het doorvoeren van leidingwerk in de
fundering van woningen en gebouwen.
• Maten 32 t/m 630 mm
• Materiaal PVC / PE / PP
• Lengtes variabel
• Voorzien van fixatiekragen / speciedeksels / waterdichte pluggen
• Bezand voor betere hechting aan beton
Prefab sets
Beutech levert aan de hand van door de klant aangeleverde autocad tekeningen complete instortsets in PVC, PE en PP. Aanemers en
installateurs die deze sets gebruiken besparen veel tijd.
Beutech staat garant voor al het prefab leidingwerk. Wij hebben
jarenlange ervaring met het lijmen, lassen en spiegelen van prefab
rioleringssetjes. Al onze lassers zijn gecertificeerd.

Polderexpansiestuk

PE Prefab rioleringsset

Flexibele huisaansluiting

Volg Beutech op:
Oevers 11
8331 VC Steenwijk

Tel. +31(0)521 - 343 536
Fax +31(0)521 - 343 444

info@beutech.nl		
www.beutech.nl

