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Maatwerk

Bij Tubobel Aqua kan u steeds terecht voor allerhande bouwelementen of kunstwerken 
welke niet standaard in de handel verkrijgbaar zijn. 

Zit u met een specifiek project, waarbij u een maatwerkproduct als oplossing ziet, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres.  Omdat het tekenwerk intern wordt vervaardigd zijn er korte lijnen waardoor onze 
expertise optimaal benut kan worden en er een snelle schakeling kan plaatsvinden waar nodig. De 
keuze van prefab maatwerk zorgt ervoor dat u zich op de werf enkel nog hoeft te focussen op 
plaatsing en aansluitingen. 

eigenschappen
 Alle producten worden 
gemaakt uit zelfverdichtend 
beton tot sterkteklasse  C55/67.
 Standaard met Portland
cement
- Cement met hoge
aanvangssterkte NBN B12- 110
- Portlandcement HES voldoet
aan de bijkomende eis
betreffende druksterkte op 1
dag
 HSR cement is mogelijk
-Cement met hoge bestandheid
tegen sulfaten – NBN B12-108
- HSR cement wordt
aangewend in agressieve
omgevingen
 Rekennota’s (betonstudie)
van de wapeningen kunnen op
aanvraag aangeleverd worden
 Hoge flexibiliteit door
toepassing van moderne
systeembekistingen
 Hulpstukken zoals PVC-
moffen, glip- en glijdichtingen,
connectoren, stabox,
waterkeerplaten, gietijzeren
deksels, spindelschuiven,
afsluiters, straatpotten,
buisstukken,…worden tijdens
het produceren mee ingestort.
 Voor specifieke toepassingen
kan er een wandbescherming
voorzien worden van HDPE of
PP lining.  Deze wordt in de
productie mee ingestort,
waardoor een perfecte
verankering wordt bekomen.

toepassingen
Naast het produceren van de 
elementen kunnen wij ook 
instaan voor het transport tot de 
werf. Voorbeelden van 
maatwerkconstructies zijn onder 
andere:

 Afwateringsgoten
 Besturingscabines
 Bufferbekkens
 Hemelwaterputten
 Calamiteitenreservoirs
 Dekplaten voor diverse

toepassingen
 Inkuipingen
 Kabel- en leidinggoten
 Kelders
 Kopmuren
 Liftkokers
 Olie- en benzineafscheiders
 Opslagcabines
 Opvangreservoirs
 Overstortputten
 Pompputten
 Slibvangputten met groot

opslagvolume
 Smeerputten
 Technische ruimtes
 Trekputten
 Uitstroombakken
 Venturi Meetgoten volgens

Vlarem II
 Vetafscheiders
 Wasputten
 Watermeterputten
 Waterputten
 Zwembaden
 Enzovoort…


