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Met bovenstaande slogan doelen we op
onze expertise van ruim 85 jaar ervaring als
het gaat om advies en kennis betreffende
duurzame kwaliteit en gebruikersgemak.
Onze buitendienst kan U adviseren in de juiste keuze en toepassing van lijnafwatering in
elke binnenstedelijke situatie of het nu gaat
om de hydraulische capaciteit, zware dynamische belastingen, een luxe design uitstraling of een combinatie van deze factoren.
Indien nodig worden onze sales mensen bijgestaan door onze eigen engineeringsafdeling of het nu gaat om dynamische belastingen of hydraulische berekeningen.
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Binnen de norm onderscheiden we twee soorten goten
namelijk een goot type I dit zijn zelfdragende goten of een
goot type M dit is een goot zonder interne wapening en
dient rondom te worden aangestort om aan een belasting
te kunnen voldoen.

Binnen de binnenstedelijke lijnafwatering zijn er diverse
oplossingen zoals roostergoten, draingoten, sleufgoten
en straatgoten.

ROOSTERGOTEN TYPE I
SOLID 150 URBAN CITY
Dit is een roostergoot die speciaal ontworpen is voor winkelstraten, wandelboulevards en pleinen met verzorgend
zwaar verkeer en is een goot met een interne korfwapening type I, voorzien van een mooi design rooster en
subtiel aanwezige hoeklijn welke na plaatsing een mooi
optisch effect heeft. Bovendien is het rooster ontwerp
dusdanig dat overschietend water wordt gebroken en het
rooster een betere wateropslorping heeft. Met een inwendige maat van 150 mm is deze goot hydraulische gezien
meestal ruim voldoende voor de hierboven genoemde
toepassingsgebieden.

SOLID WAVE 200
De SOLID WAVE 200 is een goot die ontworpen is voor
pleinen, straten en terreinen waar kermissen en markten
gehouden worden en is uitgevoerd met een zware hoeklijn uit verzinktstaal en een rooster met gegolfde sleufopeningen die hak en fietsband vriendelijk zijn. Met een
inwendige maat van 200 mm is deze goot hydraulisch
meestal geschikt voor de hierboven genoemde toepassingen.

Type I

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

URBAN CITY 150

150

180

2000

255

270

D

KOMO/NL-BSB

SOLID 200 WAVE

200

200

2250

300

370

D

KOMO/NL-BSB
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SLEUFGOTEN TYPE I
SGT 2020
Deze sleufgoot is een gewapende goot met een ingestorte verankerde contenstalen deksel voorzien van een
sleufopening. De goot is inwendig voorzien van een V
vormig vuil afvoerend hydraulisch profiel van 100 mm
en daardoor vaak geschikt voor toepassing in winkel en
wandelstraten waarbij een luxe uitstraling gewenst is.
Deze goot is snel en eenvoudig te plaatsen op een fundament omdat beton omhulling niet noodzakelijk is.

Z100
Z100 is een ondergoot die voorzien kan worden met sleufopzetstukken in RVS zoals het type Finetop, Smartop en
Squaretop afhankelijk van welke uitstraling men de afwateringssleuf wil geven. Uiteraard zijn andere materialen
zoals cortenstaal ook mogelijk Deze goot kenmerkt zich
door zijn brede bodem (400 mm), waardoor een verzakking bij belasting grotendeels wordt opgevangen en het
mooie eindresultaat in de bestrating veel langer word behouden en duurzamer is. Ook hier is de inwendige maat
100 meestal geschikt voor afwatering van winkel en wandelstraten en pleintjes die men een mooie luxe bestratings-uitstraling wil geven.
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DRAINGOTEN TYPE M
FORTIS 100 EN FORTIS 150
Dit zijn goten uit gemodificeerd beton waardoor ze een
hoge betondruksterkte hebben en een zeer gladde afwerking. Dit resulteert in minder vervuiling en daardoor
minder onderhoud . Bovendien is de unieke samenstelling van het beton door toepassing van microvezels milieuvriendelijker dan de traditionele draingoten.
De goten zijn leverbaar met twee rooster types beide met
een luxe design uitstraling respectievelijk PRISMA (winnaar Reddot Award) en Zippa, en voor de rooster hoeklijn kan men kiezen uit verzinktstaal (subtiel aanwezig) of
gietijzer met een iets robuustere look.
De twee inwendig beschikbare maten van 100 en 150
mm in diverse hoogte maten zorgen er voor dat in vrijwel
elke binnenstedelijke situatie deze goten voldoende capaciteit kunnen garanderen.
De goten zijn perfect toepasbaar in pleintjes, winkel en
wandelstraten mits geplaatst conform de plaatsingsvoorschriften die gelden voor een type M goot.

Type M
FORTIS (100) 155-150 1000 PRISMA

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

100

130

1000

150

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (100) 155-175 1000 PRISMA

100

155

1000

175

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (100) 155-200 1000 PRISMA

100

180

1000

200

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (150) 206-200 1000 PRISMA

150

180

1000

200

206

D

EN ISO 9001

FORTIS (100) 155-150 1000 ZIPPA

100

130

1000

150

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (100) 155-175 1000 ZIPPA

100

155

1000

175

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (100) 155-200 1000 ZIPPA

100

180

1000

200

155

D

EN ISO 9001

FORTIS (150) 206-200 1000 ZIPPA

150

180

1000

200

206

D

EN ISO 9001
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SLEUFGOTEN TYPE M
FORTIS 100
Deze drain ondergoten zijn voorzien van een RVS hoeklijn voor de opname van RVS sleufopzetstukken zoals
het type Finetop, Smarttop en Squaretop afhankelijk van
welke uitstraling men de afwateringssleuf wil geven in de
bestrating.
Standaard zijn deze opzetstukjes ca. 100 mm hoog echter kunnen op klantenwens en op basis van toegepaste
bestrating worden aangepast.
Met een inwendige maat van 100 mm en leverbaar in diverse hoogte maten voldoen deze goten meestal voor locaties zoals pleinen, winkel boulevards en straten .

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten*

Breedte buiten

Positie

Verkeersklasse

Certificaten

FORTIS (100) 155-150 FINETOP

Type M

100

130

1000

250

155

Centrisch

D

EN ISO 901

FORTIS (100) 155-150 FINETOP

100

130

1000

250

155

Excentrisch

D

EN ISO 901

FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP

100

130

1000

250

155

Centrisch

D

EN ISO 901

FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP

100

130

1000

250

155

Excentrisch

D

EN ISO 901

FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP

100

130

1000

250

155

Centrisch

D

EN ISO 901

FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP

100

130

1000

250

155

Excentrisch

D

EN ISO 901
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WATER CELL

CAMPUS LINE

JUGEND LINE

AQUAFORM 100 DANISCH DESIGN
Deze draingoten uit polymeer beton zijn leverbaar met verschillende gietijzeren design roosters welke ontworpen zijn
door diverse Deense landschapsarchitecten voor binnenstedelijke toepassing met een speciale uitstraling.
Deze unieke goten worden rechtstreeks uit een Deense fabriek geïmporteerd waarbij we graag vermelden dat de CO2
uitstoot van deze fabriek gemiddeld 4 maal lager is dan het
Europese gemiddelde van vergelijkbare concurrenten.

Type M

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

GH AQUAFORM .10.0.0 JUGEND LINE

100

134

1000

176

140

D

EN ISO 9001

GH AQUAFORM.10.0.0 CAMPUS LINE

100

134

1000

176

140

D

EN ISO 9001

GH AQUAFORM.10.0.0 WATER CELL

100

134

1000

176

140

D

EN ISO 9001
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Andere uitvoeringen op aanvraag

STRAATGOOT KOLKELEMENTEN
STRAATGOTEN
890 EN 3714 A
Gootelementen ontwikkeld met een relatief lage inbouwdiepte en gebruikt in combinatie met afvoerkolken met
zandvang. De goot en kolk elementen zijn uitgerust met
een Vepro® zitting die ervoor zorgt dat de goten en zandType M

vang kolken wanneer bereden rammelvrij zijn en ook op
langere termijn rammelvrij blijven. De straatgoten worden
meestal in binnenstedelijke straten dwars of langs de
weg toegepast.

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten*

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

Straatgoot 890

300

205

850

275

450

D400

NL BSB

Straatgoot 3714 A

320

205

700

275

420

B125

NL BSB
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EEN BREED GAMMA AAN
OPTIES VOOR ELKE TOEPASSING
De urban city roostergoot is leverbaar met zandvangelementen, zandvang afvoerelementen, hoekelementen, begin en eindplaten dicht of voorzien van een aansluitmogelijkheid. Pasgoten mogelijk op basis van de roostermaat.
De SOLID 200 WAVE is leverbaar met zandvangelementen, zandvang afvoerelementen, hoekelementen, begin en
eindplaten dicht of voorzien van een aansluitmogelijkheid.
Pasgoten mogelijk op basis van de roostermaat.
De SGT 2020 is leverbaar met zandvangelementen, zandvang afvoerelementen, begin en eindplaten dicht in RVS of
corten staal.
De Z 100 is leverbaar met een zandvangelement/inspectie
element of een zandvang afvoerelement met inspectieluik
voorzien van een uitneembare bak geschikt voor opname
bestrating. Ook leverbaar zijn RVS begin en eindschotten.
De FORTIS draingoten 100 en 150 draingoten zijn leverbaar met zandvang afvoerelementen met vuilvang emmer,
begin en eindplaten dicht of met aansluitmogelijkheid en
een elementlengte van 1000 en 500 mm.

inspectie luik met uitneembare binnenbak voor opname
bestrating, begin en eindplaten dicht of met aansluitmogelijkheid en een elementlengte van 1000 en 500 mm.
Voor technische fiches en plaatsingsvoorschriften verwijzen we graag naar onze website www.tbs.nl.
Voor advies kunt u altijd contact opnemen met onze sales
medewerkers.

HYDRAULISCHE CAPACITEIT
In deze brochure geven we richtlijnen aan welke
goot vaak geschikt is in voorkomende situaties, dit
is gebaseerd op onze jarenlange ervaring echter bij
twijfel kunnen wij altijd een hydraulische berekening
maken.

Breedte van het afwateringsgebied = instroombreedte

De Aquaform draingoten zijn leverbaar met zandvang en
zandvang afvoerelementen, begin en eindplaten gesloten
en met aansluitvoorziening en leverbaar in lengtes van
1000 en 500 mm.
De fortis sleufgoten zijn leverbaar met zandvang afvoerelementen met vuilvang emmer en voorzien van een

Qs =

Qr (l:s*ha) * instroombreedte (m)
10.000
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KWALITIEVE EN ECOLOGISCHE
BETONPRODUCTIE
De betonproductie in Nederweert is een modern gefaciliteerde productie waarbij robotisering onze productie
medewerkers bijstaat om Arbo vriendelijk te kunnen produceren.
Tevens worden onze producten niet alleen intern gecontroleerd door onze eigen kwaliteitsmedewerkers onder
leiding van een Quality Manager maar ook de grondstoffen die we in de productie gebruiken.
Ons streven is om de grondstoffen zo dicht mogelijk bij
onze productie in te kopen wat perfect lukt als het gaat
om zand, cement en grind maar ook gietijzer komt voor
80 % uit locaties die gelegen zijn in Nederland, Duitsland
en Frankrijk.
Uiteraard worden ook onze producten door erkende externe keuringsinstanties gecertificeerd zoals Kiwa of Güteschutz conform geldende Nederlandse en of Europese
normeringen.

VAKMANSCHAP IN GIETIJZER
Het gietijzer van TBS producten wordt met uiterste zorg
gegoten en krijgt een nabehandeling in de vorm van ontbramen door o.a. inzet van robots.
De materiaal keuze is afhankelijk van toepassing en is Laminair (standaard) of Nodulair gietijzer.
Daarnaast kenmerkt het gietwerk zich door een goede
pasvorm en strenge maat toleranties uiteraard ruim binnen de normeringen (NEN-EN 124-2).
En wordt er gewerkt met zandkernen in de gietijzer productie die er voor zorgen dat een perfecte verankering
van de wapeningsbeugels mogelijk is.
Tevens wordt de conservering in een spuitcabine eenzijdig aangebracht (zichtzijde) zodat aan de onderzijde een
perfecte hechting van het beton mogelijk is.

Marktleider in
afwateringsoplossingen
TBS maakt deel uit van de TBS-SVA Groep. 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 engineeringsafdelingheeft 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.
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TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert |

+31 (0)85 483 95 00 |

www.tbs-sva.nl
Home of A-quality drainage brands
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info@tbs-sva.nl

