
afwateringSSyStemen
voor particuliere woningen,  

commerciële ruimteS, zorgSector 
& induStriële toepaSSingen

Douchegoten &
DoucheboDems

creatieve oploSSingen voor de afwerKing van woningen en induStrieBouw

DIchtIngsFoLIes & 
toebehoRen

KLoKputten
aLLe toebehoRen
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Douchegoten

Doucheline serie
• Volledig in inox 
• kwaliteit aan  

betaalbare prijZen
• lage sifon
• 3 types rooster  

beschikbaar

I
One partner, many finishing solutions



rosco heeft voor elke situatie de oplossing: douchegoten, klokputten en balkonafvoeren in metaal 
en in kunststof. daarnaast bieden we nog de nodige hulpmaterialen aan voor de plaatsing. tot slot 
hebben we ook een uitgebreid gamma aan afwateringsystemen voor industriële toepassingen in 
inox. voor elke toepassing de juiste afwatering.

Bij afwateringssytemen voor industriele toepassingen, prijzen op aanvraag volgens ontwerp.

doucheline
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rDX

rosco Doucheline rDX lichaam uit roestvaststaal aiSi 304. universeel te plaatsen. de 
douchegoot wordt geleverd met verschillende accessoires en er werd een afdichtingsfolie op de 
flens aangebracht. Aangeboden zonder rooster. drie roostertypes beschikbaar: geperforeerd, 
vol of betegelbaar. 

doucheline gamma

artikelnummer artikelomschrijving afmeting in mm (l) - 
zonder flens

rdX500 doucheline lichaam rdX 485 mm
rdX600 doucheline lichaam rdX 585 mm
rdX700 doucheline lichaam rdX 685 mm
rdX800 doucheline lichaam rdX 785 mm
rdX900 doucheline lichaam rdX 885 mm
rdX1000 doucheline lichaam rdX 985 mm
rdX1100 doucheline lichaam rdX 1085 mm
rdX1200 doucheline lichaam rdX 1185 mm
rdX1400 doucheline lichaam rdX 1385 mm
rdX1600 doucheline lichaam rdX 1585 mm
rdX1800 doucheline lichaam rdX 1785 mm
rdX2000 doucheline lichaam rdX 1985 mm

ProDuctgegevens

I
One partner, many finishing solutions



doucheline gamma

rDP

rosco Doucheline rDP lichaam uit roestvaststaal aiSi 304. te plaatsen tegen de wand. de 
douchegoot wordt geleverd met verschillende accessoires en er werd een afdichtingsfolie op de 
flens aangebracht. Aangeboden zonder rooster. drie roostertypes beschikbaar: geperforeerd, 
vol of betegelbaar. 

artikelnummer artikelomschrijving afmeting in mm (l) - 
zonder flens

rdp800 doucheline lichaam rdp 785 mm
rdp900 doucheline lichaam rdp 885 mm
rdp1000 doucheline lichaam rdp 985 mm

ProDuctgegevens
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rDF-v

rosco Doucheline rDF uit roestvaststaal aiSi 304. geschikt voor dunne gietvloeren of dikkere 
natuursteen. de douchegoot wordt geleverd met verschillende accessoires en er werd een 
afdichtingsfolie op de flens aangebracht. Geleverd met een vol rooster. 

artikelnummer artikelomschrijving afmeting in mm (l) - 
zonder flens

rdf700v doucheline rdf compleet 685 mm
rdf800v doucheline rdf compleet 785 mm
rdf900v doucheline rdf compleet 885 mm
rdf1000v doucheline rdf compleet 985 mm

doucheline gamma

ProDuctgegevens
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BlacK doucheline

artikelnummer artikelomschrijving afmeting in mm (l) - 
zonder flens

apz1BlacK-650 goot + rooSter 650 650 mm
apz1BlacK-750 goot + rooSter 750 750 mm
apz1BlacK-850 goot + rooSter 850 850 mm
apz1BlacK-950 goot + rooSter 950 950 mm

roSco BlacK doucheline is een lineaire afvoer 
uit roestvaststaal dat in hoogte verstelbaar is. de 
flens en de sifon worden beschermd door de folie, 
de goot zelf door polystyreen. inclusief rooster. 

de inbouwhoogte start vanaf 85 mm.

ProDuctgegevens
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rsu

ecoline

douchegoot in aBS-kunststof met 
geperforeerd metalen rooster.

Afloop met zijuitlaat en  
reukslot in kunststof,  
360° draaibaar.

Budgetvriendelijk en  
eenvoudig te installeren.

rosco ecoline rsu is de goedekopere “line” in ons gamma, dit door het materiaal. de 
douchegoot bestaat uit aBS-kunststof en 360° draaibaar. inclusief geperforeerd rooster. 

artikelnummer artikelomschrijving afmeting in mm (l) - 
zonder flens

rSul3.60 roSco ecoline 3 600 mm
rSul3.80 roSco ecoline 3 800 mm

ProDuctgegevens

I
One partner, many finishing solutions



DoucheBodemS

de roSco douchebodems  
zijn net als de roSco  
bouwplaten vervaardigd uit 
polystreen hardschuim. 
voor het wegwerken van  
het afvoersysteem is er ook 
een onderbouwelement  
verkrijgbaar.
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puntafwatering

centraal 

Beschikbaar in verschillende afmetingen. 
inclusief rooster in inox aiSi 316, met 
kogelgewricht-afvoer. 
.
optie: onderbouwelement met 
uitsparing voor de kogelgewricht-afvoer.

Decentraal 

op aanvraag
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One partner, many finishing solutions
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lijnafwatering

Decentraal

Beschikbaar in verschillende 
afmetingen. inclusief goot in inox 
aiSi 316, met kogelgewricht-afvoer. 

optie: onderbouwelement met 
uitsparing voor de kogelgewricht-
afvoer.
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KiF10 - KiF15 - KiF20 

• rosco vloerafvoergamma
• Volledig in rVs (inox)
• Verticale uitvoer

KloKputten

rosco biedt klokputten aan
in roestvrij staal (inox), 
pvc, aBS-kunststof en 
polypropyleen.

opgedeeld in 2 gamma’s: 
rosco klokputten en 
foildrain.

I
One partner, many finishing solutions



KIG10
• inox gloss look 
• horizontale uitlaat uit pvc
• afmeting: 100 x 100 mm,  

Ø 40 mm

KK
• pvc
• met onderuitlaat
• Beschikbaar in grijs (gS), 

anthraciet (at) of beige (Be)
• Beschikbaar in verschillende 

afmetingen

KBB10
• inox Bronze look
• horizontale uitlaat uit pvc
• afmeting: 100 x 100 mm,  

Ø 40 mm
• membraan tegen uit-

droging

KIF
• inox (aiSi 304)
• verticale uitloop,  

Ø 40 mm
• Beschikbaar in verschillen-

de afmetingen

raadpleeg www.rosco.eu voor 
meer informatie en technische 
fiches

KloKputten
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rosco foildrain is een robuuste 
klokput in pvc, voorzien
van een waterdichte kraag 
gelijmd op een 30 mm flens,
waardoor de montage 
kinderspel wordt.  
Beschikbaar met zij-afvoer 
of verticale afvoer.
geleverd met een rvS rooster.

Foildrain

I
One partner, many finishing solutions
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DichtingsfolieS

Floortec
ontkoppelingsmat

Foiltec+
waterdichtende en 
dampremmende folie 
met toebehoren.

Foiltec+ fcic
binnenhoek

Foiltec+ fcec
buitenhoek

Foiltec+ fcM
leidingdoorvoer
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rosco Westerlo 
 

moestoemaatheide 16B
B-2260 westerlo  

tel.:  +32 14 58 87 93    

creatieVe oplossingen Voor 
de afwerking Van woningen  

en indUstrieboUw

www.rosco.eu • info@rosco.be

rosco Mechelen 

oude Baan 3a
B-2800 mechelen  

tel.:  +32 15 29 30 20    


