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TBS industriële lijnafwatering: Wanneer ervaring inzake kwaliteit telt!.
Met bovenstaande slogan doelen we op
onze expertise van ruim 85 jaar en een doorgedreven fascinatie voor een hoge afwerking van onze producten met als resultaat
de beproefde en kenmerkende kwaliteit van
onze producten.
In de uiterst moderne productie locatie in
Nederweert worden de TBS producten volgens de gekende kenmerken geproduceerd
zoals een hoge afwerkingsgraad, hoogwaardig gietijzer en ZVB beton.
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Industrie goten zijn speciaal ontwikkeld voor gebieden
met zeer zwaar verkeer zoals containerterminals en
luchthavens maar ook logistieke overslag terreinen of industrie terreinen.
We onderscheiden twee types volgens de norm EN 1433
namelijk het type I dit zijn zelfdragende goten met een
stalenkorfnet wapening in een voldoende gedimensioneerde betonwand zoals de SOLID roostergoten of de
FORTE verholen goten.
Ook leverbaar zijn goten type M waarbij een beton fundament en zijdelingse betonsteun noodzakelijk zijn zoals
type Kompaq. In de Kompaq goten worden gerecycleerde
grondstoffen van kunststof petflessen toegepast en zijn
lichter hanteerbaar.

Verholen goten zijn sleufgoten type I uit gewapend beton
in diverse inwendige maten en dus met diverse hydraulische capaciteiten en leverbaar met open sleuven , onderbroken sleuven met betonnen tussen bruggen of stalen
tussenbruggen.
Een geheel omlopende stalen hoekomranding behoort
ook tot de mogelijkheden uiteraard afhankelijk van het
model.
Rooster goten zijn U-vormige gewapend betonnen goten
type I met een verzinkstalen ingestorte roosteroplegging
en voor gemonteerde gietijzeren roosters voorzien van
een dynamische boutvergrendeling.
Monolithische goten zijn polymeer goten type M volledig uit een stuk monolithisch gegoten zodat rammelende
roosters onmogelijk zijn.

Alle genoemde goten zijn geschikt voor zwaar verkeer
volgens EN 124-2 waarbij de type I goten standaard op
een fundering gezet kunnen worden en rondom niet ingestort dienen te worden.
Type M goten moeten op een fundering geplaatst worden en zijdelings aangestort worden in beide gevallen

verwijzen wij naar onze plaatsingsvoorschriften te vinden op onze website onder downloads.
Voor speciale luchtvaart toepassingen of container terminal toepassingen kunnen speciale voorschriften van
toepassing zijn afhankelijk van de berekeningsnota en
eisen die gesteld zijn aan de belasting.

INDUSTRIËLE
AFWATERING
ZELFDRAGENDE TYPE I ROOSTERGOTEN
Type I

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

SOLID 150

150

150

2250

300

370

D/F

KOMO/NL-BSB

SOLID 200

200

200

2250

300

370

D/F

KOMO/NL-BSB

SOLID 200/250

200

250

2250

350

370

D/F

KOMO/NL-BSB

SOLID 300

300

300

2250

400

470

D/F

KOMO/NL-BSB

SOLID 400

400

400

2250

500

570

D/F

KOMO/NL-BSB

ZELFDRAGENDE TYPE I VERHOLEN GOTEN
Dameter

cm2 hydr.

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklasse

Certificaten

FORTE 160 type DZ

Type I

160

201

2000

330

495

E

KOMO/NL BSN

FORTE 300 type FZ AG

300

706

4000

600

540

E/F

KOMO/NL BSN

FORTE 300 FZ-CT AG

300

706

4000

600

540

E/F

KOMO/NL BSN

FORTE 400 FZ AG

400

1256

4000

640

640

F

KOMO/NL BSN

FORTE 400 FZ-CT AG

400

1256

4000

640

640

F

KOMO/NL BSN

MONOLITHISCHE ROOSTERGOTEN TYPE M
Type M

Breedte binnen

Hoogte binnen

Lengte

Hoogte buiten

Breedte buiten

Verkeersklass

Certificaten

KOMPAQ 150 INDUSTRY

150

variabel

1000

variabel

206

E

NL-BSB

KOMPAQ 200 INDUSTRY

200

variabel

1000

variabel

262

E

NL-BSB

KOMPAQ 200 CIVIL

200

variabel

1000

variabel

262

F

NL-BSB

_

_

_

_

_

_

_

KOMPAQ OPTIES
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EXTREME SHOCK RESISTANCE
Deze uitvoeringen zijn ontwikkeld in samenwerking met
de ingenieurs van luchthavens en worden toegepast
onder de meest extreme omstandigheden zoals
remkrachten van de grootste vliegtuigen als de A380 en/
of ondergronden die minder stabiel zijn zoals op Schiphol.
De goten zijn al van zich zelf zwaargewapende type I
goten en worden af fabriek voorzien van een externe
wapening op stelvoeten die via schroefhulzen verbonden
is met de interne wapening.
De goten zijn snel en gemakkelijk te installeren en na
aanstorten vormen ze een groot en lang geheel met de
omliggende constructie.

VLOEISTOFDICHTE GOTEN
LAU Vloeistofdichte goten met certificaat o.a. geschikt
voor D-icings platforms of locaties met tanken of
afvullen met gevaarlijke vloeistoffen en een eis tot
vloeistofdichtheid met certificaat.
Leverbaar zowel in roostergoot uitvoering als in verholen
goot uitvoering.
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BOUWKUNDIGE
GOTEN

Bouwkundige goten zijn goten die in het werk gestort
worden hiervoor heeft TBS een compleet assortiment
aan TOP roosters inclusief hoeklijnen en verankering.

RIJROOSTERS
Rijroosters zijn speciale ontwikkelde roosters
in het assortiment opgenomen en die geschikt
zijn om dwars over te rijden en dit onder hoge
snelheden door zeer zwaar verkeer.
De roosters zijn gemaakt uit hoogwaardig gietijzer en geschikt voor zwaar verkeer en dienen geplaatst
te worden op een prefab gestorte betonnen goot waarbij
het rooster met zijn verankering wordt ingestort om een
onwrikbaar geheel te vormen.
De rijroosters zijn ontworpen voor een lange levensduur
ook bij intensief gebruik.

RIJROOSTERS
Type

Roosterlengte

Verkeersklasse

Gew.

Gietijzeren rijrooster AF 201

500

E600

26

Gietijzeren rijrooster AF 401

500

F900

47

Gietijzeren rijrooster AF 900

700

F900

178

Gietijzeren rijrooster AF 901

700

F900

182

Gietijzeren rijrooster AF 902

700

F900

296
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Flens aansl.

Knevel vergr.

Deksel uitvoer.
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GOOTAFDEKKINGEN
Met de gietijzeren gootafdekkingen bestaande uit
gietijzeren hoeklijnen en gietijzeren roosters
met afgeronde openingen welke vergrendeld zijn in de omranding en uitgevoerd zijn
in hoogwaardig Nodulair gietijzer 500-7 is
TBS uniek in de Nederlandse markt. De roosterelementen kunnen geplaatst worden op lokaal
gestorte goten en kunnen mee ingestort worden
met ankerbouten en zorgen daarna voor een adequate afwatering.
De rooster elementen zijn leverbaar in diverse maten en
belastingen en zijn voorzien van een dynamische boutvergrendeling.

GOOTAFDEKKINGEN KLASSE D MODELLEN EJ SERIE CA
Type

dagmaat

Afmeting in mm lxbxh

Hydraulische opening cm²

Belasting klasse

norm

CA 1030 DVL

210

1000x300x100

1023

D400

EN 124-2

CA 1040 DVL

310

1000x400x100

1563

D400

EN 124-2

CA 1050 DVL

410

1000x500x100

1871

D400

EN 124-2

CA 1060 DVL

510

1000x600x100

2443

D400

EN 124-2

CA 05110 DVL

1000

500x1100x100

2514

D 400

EN 124-2

GOOTAFDEKKINGEN KLASSE F MODELLEN EJ SERIE CA
dagmaat

Afmeting in mm lxbxh

Hydraulische opening cm²

Belasting klasse

norm

CA 1040 FVLV

Type

305

1000x400x100

1860

F900

EN 124-2

CA 1055 FLV

450

1000x555x100

2545

F900

EN 124-2

GOOTAFDEKKINGEN KLASSE F MODEL EJ SERIE ER
Type

dagmaat

Afmeting in mm lxbxh

Hydraulische opening cm²

Belasting klasse

norm

ER9G100045

900×450

1000x650x125

2038

F900

EN 124-2

CA 1055 FLV

450

1000x555x100

2545

F900

EN 124-2
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STRAATGOOT KOLKELEMENTEN
SPECIALE STRAATGOOT
ELEMENTEN
Binnen het assortiment gootelementen van TBS vind men
diverse oplossingen, enerzijds een kwalitatieve gemakkelijke afdekking op een prefab gootje ( 838-839) en anderzijds prefab gootelementen inclusief afvoerkolk in de
serie 890 (zwaar verkeer) en 3714 (middelzwaar verkeer),
beide voorzien van de hoogwaardige Vepro® aan gevulkaniseerde rubberzitting die er gegarandeerd voor zorgt dat
men een rammelvrije oplossing toepast.
Naast traditionele buisaansluitingen kan men met de onderbakken met flens desnoods nog hoogwaardigere aansluitingen maken.

GOOTELEMENTEN
Type

Afm. rooster

Verkeersklasse

SI838 – 839

380×550

B125

STRGOOT 2-delig STR-890

450×850

D400

STRGOOT 2-delig STR-3714A

420×700

B125

ONDERBAK OB-3714a-F-STUK

NVT

D400

ONDERBAK OB-890-F-STUK

NVT

D400
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Flens aansl.

Knevel vergr.

Deksel uitvoer.
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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

