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Aquaway® Design goten verfraaien uw openbare infrastructuur maar 
blijven functioneel met een goede afwateringscapaciteit.

Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor een type M uitvoering of de 
zelfdragende type I uitvoering. Deze laatste hoeft men niet te omhullen 
met op locatie gestort beton maar is van zichzelf zelfdragend door 
middel van wanddikte en een korfnet wapening.

Design goten worden meestal toegepast binnenstedelijk op pleinen, 
winkelstraten of rondom openbare gebouwen, patio’s en dergelijke.

Wij onderscheiden meestal twee soorten sleufgoten en roostergoten 
beide zijn leverbaar in een type M en I uitvoering.

Functioneel en mooi

Design Sleufgoten type I 
leverbaar in 2 verschillende ondergoten

• SGT 2020 materiaal gewapend beton met 
kitvoeg bovenzijde volledig Cortenstaal 
met sleuf opening.

• Z 100 materiaal gewapend betonnen 
ondergoot met rubberprofiel dichting 
geschikt voor sleufopzetstukken Finetop, 
Smarttop en Squaretop.

Design Sleufgoten type M 
leverbaar in 3 verschillende ondergoten

• U100 materiaal polymeer beton met 
kitvoeg  

• Top 100 materiaal glasvezelversterkt 
beton met kitvoeg  

• ERFO 100 gemodificeerd vezelbeton met 
verzinktstalen of RVS hoeklijn en  een 
rubberdichting.

Beschikbare opzetstukken zijn de modellen 
Finetop , Smarttop, Squaretop afhankelijk van 
het model beschikbaar in RVS, Cortenstaal , 
verzinktstaal of met messingprofiel.



Design Roostergoten type M 
met roosters ERFO serie designed by Richard Brink

ERFO goten zijn vezel gemodificeerde betongoten die minder belastend zijn voor 
het milieu en die standaard voorzien zijn van een rubber afdichting. De goten zijn 
leverbaar met twee gietijzeren design roosters model Zippa en model Prisma.

Het Zippa gietijzeren rooster heeft een strak ontwerp 
met mooi vormgegeven sleufopeningen die een 
hoge wateropname garanderen, tevens 
zijn ze voorzien van een snel 
vergrendeling.

Het prisma rooster 
kenmerkt zich door zijn 
speciale vormgeving welke 
gebaseerd is op een prisma 
en is zeer vriendelijk voor 
dameshakken en bovendien zeer 
antislip door de prisma vorm.

Design Roostergoten type M 
Aquaform goten designed by GH form 

Dit zijn polymeer betonnen goten waar diverse speciale 
roosters op toegepast kunnen worden welke indien 
voldoende aantallen geproduceerd kunnen worden t.b.v. 
een project.

Onderstaand een voorbeeld van mogelijke ontwerpen

Mogelijke andere opties zijn roosters voorzien van een 
poedercoating

Tevens is het rooster de winnaar 
van de Red Dot Design Award.
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Design Roostergoten type I 
SOLID 150 Urban City

Zelfdragende gewapend betonnen roostergoten type I goten te 
plaatsen zonder verder omhullend beton en zeer geschikt op locaties 
met veel manoeuvrerend verkeer on verkeersbewegingen.

Model SOLID 150 Urban City is een roostergoot met kitvoeg lengte 
2 meter voorzien van hijsankers geproduceerd in hoogwaardig ZVB 
beton en een niet zichtbare hoeklijn en nodulair gietijzeren sleufrooster 
voorzien aan de bovenzijde van een subtiel lijnen spel welke een 
optische beweging maakt bij het overlopen in de lengte richting. Een 
perfecte goot voor winkel en wandel boulevard s met vrachtverkeer 
voor het beleveren van de winkels.

Model Solid SOLID 200 wave spijlen 10 mm voorzien van logo voor 
locaties met zwaar manoeuvrerend verkeer zoals kermisterreinen of 
marktplaatsen.

Wanneer kwaliteit en  
innovatie samenvloeien...

TBS-SVA GROEP
Een ruim assortiment afwateringsproducten 
voor ELK project

Binnen de GWW infrastructuur zijn wij als marktleider in 
Nederland dé adviseur voor afwateringsvraagstukken. Innovatie, 
duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis 
van ons beleid en assortiment. Onze eigen engineeringsafdeling 
zorgt voor een afwateringsoplossing op maat.
Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze 
in zowel punt- als lijnafwatering en alle soorten van 
toegangsystemen zoals putafdekkingen en luiken. 
Binnen de afwateringsmarkt zijn wij de toonaangevende 
organisatie als het gaat om certificering op zowel product-, 
management- en milieuniveau.
Onze medewerkers zetten zich gemotiveerd en met veel 
werkplezier in voor een gezond bedrijf met passie voor de klant.


