
 

 

 

 

 

ACO House & Garden 
Bluestone Inox verticaal 
 

Opzetstuk 
Raamkader uit inox, AISI 304, met een afmeting van 200 mm x 200 mm makkelijk en esthetisch te 

integreren in het voegpatroon.  

Inliggend, betegelbaar deksel uit inox, AISI 304, met een afmeting van 180 mm x 180 mm.  

De plaatdikte bedraagt 1,5 mm. Raamkader en deksel hebben omgeplooide opranden van 3 mm.  

De omlopende sleuf tussen deksel en raamkader bedraagt bijgevolg 7 mm. 

Het opzetstuk heeft een hoogte van 64 mm, waarvan 11 mm verzonken ligt in het lichaam van de 

afvoerput.  

Het inliggende deksel heeft een vrije hoogte van 25 mm en wordt betegeld met een op maat 

gebrachte steen. De vrije opening bedraagt 174 mm x 174 mm.  

Het opzetstuk, raamkader en deksel in combinatie met het onderlichaam/de afvoerput, voldoet aan 

de belastingsklasse A 15 kN conform EN 124. 

 

Lichaam afvoerput 
Het lichaam van de ACO Bluestone is gefabriceerd uit PP, grijs van kleur, en heeft een uitneembare 

reukafsluiter met een waterslot van 50 mm. Het lichaam heeft een verticale uitloop (90°) met 

aansluitdiameter ø 110 mm (DN 100) voor aansluiting van de rioleringsbuis. 

De afvoercapaciteit bedraagt 2 liter/seconde. 

 

Het opzetstuk wordt 100 % vloeistofdicht op het lichaam geplaatst dankzij een in het lichaam 

geïntegreerde dichting. De aansluitdiameter tussen opzetstuk en lichaam bedraagt 125 mm. 

Hierdoor is het lichaam makkelijk toegankelijk en optimaal onderhoudsvriendelijk.  

Met één draaibeweging wordt het waterslot geopend en is er een volledige toegang tot de afvoerput.  
 

Overzicht kenmerken vloerafvoerput:  

 - totale hoogte:   22,10 cm 

 - buitenbreedte raamkader:  20,00 cm x 20,00 cm 

 - buitenbreedte deksel:  18,00 cm x 18,00 cm 

 - vrije hoogte deksel:  2,50 cm 

 - vrije opening deksel:  17,40 cm x 17,40 cm 

 - totaal gewicht :   2,00 kg 

 

Hulpstukken 

Geen hulpstukken. 

 

BLUESTONE, afvoerput met betegelbaar inox deksel voor natuursteen, kl. A 
15 kN, verticale uitloop 
 

 



 

 

 

 

 

Meetmethode 

Vloerafvoerputten (inclusief opzetstuk): per stuk. 
 

Inbouw 
Het geheel wordt vastgezet in de stabilisé die dienst doet als ondergrond voor de blauwe hardsteen.  

De afvoerput wordt verticaal aangesloten op een rioleringsbuis ø 110 mm (DN 100).  

Een op maat gebrachte steen wordt in het deksel vastgelegd met een elastische mortel/voegmassa. 

Zorg ervoor dat de steen en de omliggende stenen minstens 2 à 5 mm hoger liggen dan de randen 

van het opzetstuk om een ideale oppervlakte-afwatering te garanderen.  

Dankzij de buitenafmeting van 20 cm x 20 cm past het opzetstuk perfect in het voegpatroon.  
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