Grond-, Weg- & Waterbouw
Voor het afvoeren van hemel-, oppervlakte- en rioolwater, produceert Beutech een uitgebreide reeks putten, prefab
leidingdelen en andere maatwerk oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouwsector. Deze producten kunnen in PVC,
PE en PP worden uitgevoerd. Productie en assemblage vindt volgens klantspecificatie plaats in onze modern uitgeruste
productiehal en al onze lassers zijn gecertificeerd. Laswerk op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Dit werk wordt
uitgevoerd door de monteurs van onze technische buitendienst.
Diversiteit aan producten
• PE Bolle Bodem Inspectieputten (KOMO) • PE Keerkleppen
• PE Uitstroombakken
• PE Vlakke Bodem Inspectieputten
• PE Kabeltrekputten
• PE Drainageputten
• PE Peilputten
• PP Drainageputten
• PE Spindelafsluiters
• PVC Drainageputten
• PE Pomputten
• PVC Watermeterputten
• PVC Infiltratieputten
• PE Percolatieputten
• PE Infiltratieputten
• PE Condensaatputten
• PVC Zandvangputten
• PE Overstortbakken
• PVC Controleputten
• PVC Erfscheidingsputten
• Putten Specials
• PVC Straatkolk Onderbakken (KOMO)
• Prefab Leidingdelen
• PE Onderbakken
• Duikers
• PE Onderbakken (explosieveilig)
• PVC Tegelpadonderbakken

Diverse PE putten

PE vlakke bodem inspectieput

Beutech putten zijn volledig klantspecifiek en kunnen in diverse
varianten worden uitgevoerd: gladwandig, geribbeld of met
een ribbelschacht. PE putten zijn leverbaar in de diameters 200
t/m 2000 mm, in alle mogelijke hoogtes en met alle soorten
aansluitingen. PVC putten zijn verkrijgbaar in de diameters 200
t/m 630 mm. Ook voor onze PVC putten zijn alle hoogtes en
verschillende aansluitingen mogelijk.
Inspectieputten
Bolle bodem inspectieputten zijn verkrijgbaar in de maten:
• 630 mm (KOMO) • 800 mm (KOMO) • 1000 mm
Onze PE bolle bodem inspectieputten in de diameters 630 mm
en 800 mm zijn voorzien van het KOMO keur. Diverse putten
kunnen met een telescoopdeel worden uitgevoerd. Wij bieden
u de putten graag aan met een bijbehorende betonrand en
gietijzeren (GY) deksels.
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Elke denkbare aansluiting is mogelijk

Prefab leidingdeel voor een duiker

Grond-, Weg- & Waterbouw
Infiltratie- en drainageputten
In het kader van modern watermanagment en onder de slogan
“Geef water terug aan de natuur” biedt Beutech u een compleet
pakket infiltratie- en drainageputten.
Kabeltrekputten
Voor een overzichtelijke en gemakkelijke geleiding van kabels
leveren wij kabeltrekputten in alle soorten en maten die eveneens
als verzamelpunt dienen.
Zandvangputten
Om zand en ander vuil uit afvoerwater te filteren, leveren wij een
zandvangput die voorzien is van een ingebouwd zandfilter.
Kolken
Voor het afvoeren van water van het wegdek en andere verharde
oppervlakken levert Beutech verschillende PVC en PE onderbakken
(kolken) in de maten: 250 mm, 315 mm en 400 mm. Beutech heeft
op de PVC straatkolkonderbakken het KOMO-keurmerk. Ook voor
explosieveilige onderbakken van PE kunt u bij Beutech terecht.
Deze kolken bieden wij graag aan met gietijzeren (GY) koppen:
• GY Straatkoppen
• GY blinde koppen
• GY Trottoirkoppen
• GY molgoten
• GY Tegelpadkoppen
• GY waaiermotiefkoppen

PVC drainageputten

PP drainageputten

PE Duiker
PE Duikerdelen

Prefab leidingdelen
Op ieder traject van een leidingsysteem dat afwijkt van een
standaard buislengte kunt u prefab leidingdelen van Beutech
inzetten. Dit scheelt u zeer veel meet-, reken-, zaag-, boor- en
inmeet tijd op locatie. Prefab leidingwerk van Beutech wordt snel
geleverd, is van de hoogste kwaliteit en past altijd.
Duikers
Beutech heeft zeer veel ervaring met het produceren en leveren
van duikers. Wij maken duikers in iedere denkbare diameter, lengte
en van diverse typen kunststof, zoals PVC, PE en PP.

Prefab leidingdeel voor een

PVC drainageput met diverse

duiker

soorten aansluitingen
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