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Kunststof dakgoot voordeelpakket 8 m | Ø 100/75 mm | Kleur grafiet

Artikelnr.: 7002510028
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Productinfo

Kunststoff dakgoten voordeelpakket

Dit hoogwaardige kunststof dakgootsysteem / regengoten van het merk Plastmo is ca. 40 jaar geleden in
Denemarken ontwikkeld en wordt in verschillende europese landen met succes verkocht. Plastmo PVC dakgoten
zijn geschikt voor toepassing in het ruwe scandinavische klimaat als ook in ons midden europese klimaat.

Door speciale technieken bij de productie wordt rekening gehouden met de natuurlijke uitzetting van kunststof door
temperatuurschommelingen. Bij dit systeem worden geen lekkage gevoelige rubbers toegepast. Een aantal delen
worden op elkaar geschoven zodat deze kunnen uitzetten en krimpen, en enkele delen worden met lijm duurzaam
met elkaar verbonden. Hierdoor is de waterdichtheid van dit Plastmo dakgootsysteem voor 100% gegarandeerd.

Inhoud

Hier bieden wij uw onze voordeelpakketen van kunststof dakgoten voor een daklengte van 4 meter aan. In het
pakket beinhoud volgende losse delen voor de kunststof dakgoten:

Garantie

Op deze kunststof dakgoten hebt u 10 jaar garantie.

Inhoud

2 x 4000 mm dakgoot
1 x verbindingsstuk
2 x einddeksels
15 x gootbeugels
1 x goot uitlaatstuk
2 x regenpijp bochten 60°
1 x 3000 mm regenpijp
3 x regenpijp beugels
1 x regenpijp uitlaatstuk
1 x zeef (alleen 100/75 en 125/90)
1 x PVC speciaallijm
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Tech. Details
Staat Nieuw

Lengte 8,00 m

Materiaal PVC

Kleur Grafiet

Garantie 10 jaar bestendigheid

Diameter 100 / 75 mm

Vormvast Tot 55°

Merk Plastmo
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Montage

De dakgoten zijn heel eenvoudig zelf ze monteren. Delen laten zich of samen in elkaar schuiven of plakken en
kunnen ook zelf ingekort worden.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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