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roosters

Creatieve oplossingen
voor de afwerking
van woningen en industriebouw
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Rosco: dagelijks voor u onderweg!

ROSCO
Industriezone Noord - D
Wayenborgstraat 16
B-2800 Mechelen
België

Tel. : +32 15 29 30 20
Fax : +32 15 29 30 25

info@rosco.eu
www.rosco.eu

AFHALEN AAN DE BALIE

LEVERINGEN

BESTELLEN 24/24 • 7/7

Onze chauffeurs gaan elke ochtend voor dag en 
dauw op pad om de files te snel af te zijn.
Leveringen in het buitenland worden ver-
zorgd door vaste transportpartners.

Bestellen kan via:
bestelling@rosco.be
fax +32 15 29 30 25
Uw bestelling wordt de eerstvolgende
werkdag klaargemaakt.

Bestellingen zelf afhalen aan de balie
kan doorlopend van 7u30 tot 17u00
(vrijdag tot 16u00).

maandag - donderdag

vrijdag

7u30

7u30

17u00

16u00
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Deksels & roosters

Rosco produceert deksels in standaardafmetingen en ook op maat. 
Hiervoor maken we gebruik van een geautomatiseerd systeem met lasrobot. 
Ook bieden wij verzinkt stalen roosters aan. Zo heeft u verschillende 
mogelijkheden voor het afdekken van putten en openingen.

P 6 Klinkerdeksels

P 8 BadkadersP 7 Niet-betegelbare deksels P 9 Houten roosters

P 4 Betegelbare deksels 

Verantwoordelijke uitgever: Ellen Rosiers • Wayenborgstraat 16 • B-2800 Mechelen

Gebruik:
Voor elke putopening: • Woningbouw • Utiliteitsbouw • Parkings
 • Renovering • Industrie
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NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Rosco voordelen:
• Eigen productie.
• Uitgebreide voorraad.
• Korte leveringstermijn.
• Maatwerk.
• Meer dan 30 jaar ervaring.
• Eigen calculatiedienst.
• Productgarantie.

Productvoordelen:
• Licht in gewicht.
• Eenvoudig te plaatsen.
• Gemakkelijk op te lichten dankzij  

de “self-lifting” handgrepen.
• Ergonomische handgrepen meegeleverd.
• Corrosievrij.
• Voorzien van bewapeningsnet.

• Kader en deksel makkelijk uit 
elkaar te halen (conisch geplaatst).

• Individueel verpakt.
• Getest door W.T.C.B.
• Verzorgde uitstraling.
• Maatwerk mogelijk.

• Betegelbare deksels

CARODEK BAL CARODEK BRSCARODEK BMS

Betegelbare deksels zijn ideaal om een put of opening mooi & veilig te verbergen. 
De opening wordt amper zichtbaar doordat de vloer kan doorlopen. 
Rosco produceert deksels in standaardafmetingen of op maat onder het label “made in Belgium”. 
We garanderen een perfecte afwerking door gebruik van een geautomatiseerd systeem met lasrobot.
Onze deksels zijn verkrijgbaar in verschillende metalen en beschikbaar in reuk- en waterdichte uitvoeringen, al dan niet extra verstevigd.

Details
• Roestvaststaal AISI 304
• Reuk- en waterdicht
• Inbouwhoogte: 75 mm
• Max. belasting: 5 ton

Details
• Messingprofiel
• Niet waterdichte uitvoering
• Dichting door celrubber
• Inbouwhoogte: 50 mm

Details
• Aluminiumprofiel
• Niet waterdichte uitvoering
• Dichting door celrubber
• Inbouwhoogte: 50 mm
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CARODEK BAS & BASV CARODEK BAR - BAS - BASVCARODEK BAR

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

Details
• Aluminiumprofiel
• Reuk- en waterdicht
• Inbouwhoogte: 75 mm
• Categorie: A15
• BASV: versterkte uitvoering
 • Categorie: B125
 • Getest door het WTCB

Details
• Aluminiumprofiel
• Reuk- en waterdicht
• Inbouwhoogte: 50 mm
• Max. belasting: 5 ton
• Categorie: A15
• Getest door WTCB

• Doorsnede opbouw

Conform ISO 9001
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• Klinkerdeksels

Wilt u klinkers leggen maar zit u met een put of opening? Gebruik dan onze CARODEK RBK, u kan de klinkers in het deksel 
leggen en zo loopt uw vloer door, waardoor de opening bijna onzichtbaar wordt. 

CARODEK RBK-AL

CARODEK RBK-VS

Details
• Betegelingsdeksel voor klinkers
• Aluminium
• Dichting door celrubber
• Inbouwhoogte: 100 mm

Details
• Betegelingsdeksel  voor klinkers
• Verzinkt staal
• Dichting door celrubber
• Inbouwhoogte: 120 mm

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken
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Alutrap ATAlutrap PAD

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

• Niet-betegelbare deksels

ALUTRAP MATALUTRAP PMB

ALUTRAP AT

ALUTRAP PAB

ALUTRAP PAD

Afdekking ontwikkeld als oplossing voor
zgn. “Pidpaputten”.
Kan ook fungeren als afdekking voor 
smeerputten, toegang tot kruipruimtes, 
leidinggoten,… 

De in verstek gezaagde hoeken worden 
verstevigd d.m.v. hoekversterkers 
in verzinkt staal. Deze worden met 
schroeven aan de onder– en zijkant 
bevestigd, zodat een onvervormbaar 
geheel verkregen wordt.
  
De verankering in de vloerbedding 
gebeurt door verzinkte stalen doken 
welke aan de onderzijde van het profiel 
worden geschroefd.

Voordelen:
• Makkelijk te verwijderen • Duurzaam 
• Keuze voor afdichting: mat of traanplaatdeksel • Maatwerk mogelijk 

Details
• Elk type mat mogelijk
• Zie: ‘inkommatten’
• Tip: inkommatten met gesloten structuur

Details
• Messingprofiel 30/30/3 mm
• Losse aluminium bodemplaat
• 2 verstevigingen

Details
• Aluminiumprofiel 30/30/3 mm
• Losse aluminium bodemplaat
• 2 verstevigingen

Details
• Aluminium tranenplaat
 o 3,5/5
 o 5/7

Details
• Aluminiumprofiel 30/30/3 mm
• Aluminium tranenplaatdeksel
 o 3,5/5
 o 5/7

ALUTRAP RV

Details
• Putrand: verzinkt staal
• Deksel: aluminium tranenplaat
• Reuk- en waterdicht
• Inbouwhoogte: 50 mm
• Max. belasting: 1 ton
• Antislip loopvlak
• Categorie: A15
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• Badkaders

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

CARODEK BBV

De metalen badkaders kunnen worden betegeld.  
Het element wordt met klipsveren bevestigd in de afwerking rond de badkuip.  
De kader wordt meestal in een voeg ingewerkt om quasi onzichtbaar te blijven.  
De badkader is verkrijgbaar in de afmeting 305 x 305 mm.

Details
• Roestvast staal
• Vaste klipsveren
• 305 x 305 mm
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• Houten roosters

NOTA: Afmetingen, afgebeelde kleuren en de textuur kunnen afwijken

ROST HT- HTB - HTM

Oprolbaar vloerrooster in hout (eik). Ideaal als afdekking voor een convectorput. 

Details
• Oprolbaar vloerrooster
• Onbehandelde eik
• Zonder kader (HT)
• Verkrijgbaar met aluminium  

geanodiseerd nauurkleurige kader (HTB)
• Verkrijgbaar met messing kader (HTM)
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Eigen productie
Maatwerk & standaardformaten

Al meer dan 30 jaar produceert Rosco in 
eigen huis met de modernste machines en 
de beste mensen hoogwaardige deksels.
Snelle leveringstermijnen en maatwerk zijn 
onze troeven. 

Wij produceren milieu-bewust, verwerken re-
cupereerbaar materiaal, recycleren ons afval 
en produceren eigen stroom. 

Rosco produceert zijn eigen deksels in  
Mechelen. Hiervoor wordt er gebruik  
gemaakt van een speciale lasrobot  
en een aangepaste lastafel. 
 
Door de productie in eigen huis te hebben, 
kunnen wij snel anticiperen bij maatwerk. 
Hierdoor kunnen wij snelle productietijden 
garanderen.

Eigen productie “made in Belgium”
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Showroomdisplay

Permantente uitgebreide stock

De displays kunnen geleverd 
worden met het logo van
uw zaak...

Dit verkooprek is ideaal om een deel van  
uw stock tentoon te stellen in de showroom,  
zo bespaart u  plaats in uw magazijn en kunnen  
de klanten direct zien welke producten  
u allemaal aanbiedt.

Rosco gelooft en investeert in een uitgebreide voorraad.  
Er is altijd een grote stock van de meest genomen standaardafmetin-
gen, waardoor deze producten onmiddellijk beschikbaar zijn.



INKOMMATTEN • INKOMMATKADERS
VLOERDEKSELS • ROOSTERS
BOUWPLATEN • PROFIELEN • FOLIES
GOTEN • KLOKPUTTEN

VLOERVERWARMING 

LIJMEN • VOEGMORTEL • GEREEDSCHAP

ONDERHOUDSPRODUCTEN

TEGELDRAGERS

Industriezone Noord - D • Wayenborgstraat 16 
B-2800 Mechelen • België
Tel.: +32 15 29 30 20
Fax : +32 15 29 30 25

Moestoemaatheide 16 B
B-2260 Westerlo • België
Tel.: +32 14 58 87 93

info@rosco.eu
www.rosco.eu
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