®

PLUVETTA LODEN BALKONPUTTEN
De Pluvetta® is de meest populaire oplossing voor balkon
doorvoer of afvoer. De kwaliteit, bruikbaarheid en verwerkingsmogelijkheden bepalen dikwijls de keuze van de
architect of verwerker. De Pluvetta® biedt op elk van deze
vlakken wat u zoekt.

VORMGEVING
De Pluvetta® trechter is compact en solide. De royale
afmetingen garanderen een robuust geheel, dat een
stootje kan velen. Het rooster heeft vele gaten, waardoor
het water snel kan afvloeien. De gaten zijn echter niet zo
groot, dat het grove vuil (bladeren e.d.) erdoor gaat en in
de pijp verstoppingen veroorzaakt. Een dubbele rand
verzekert een muurvaste verankering in het beton. De
Pluvetta® is zeer geschikt voor zowel prefab balkons als
ter plaatste gestortte balkons. De Pluvetta® is bruikbaar
voor plastic, stalen en zinken pijp.

MATERIAAL
De speciale hardloodlegering geeft prachtig gietwerk,
zonder poreuze plekken, gaatjes e.d. Maar vooral en
meest belangrijk: de Pluvetta® veroorzaakt geen roestplekken in het beton. Lood is nu eenmaal een materiaal
dat de eeuwen trotseert. Zonder enige behandeling kan
de Pluvetta® geplaatst worden, er zal geen corrosie
optreden en de bekende smerige roestplekken kunnen
niet ontstaan.

VERWERKING
Veel aandacht hebben wij besteed aan een gemakkelijke
verwerking door de loodgieter en de betontimmerman.
De complete Pluvetta® bestaat uit: (zie afbeelding 1)
- De hardloden trechter (1)
- Het hardloden rooster (2)
- De plastic montagekoker voor het instorten (3)
- De watervaste afsluitplaat (4)
De motagekoker wordt geleverd in een standaardlengte
van 115 mm. Elke andere lengte is mogelijk, mits u deze
bij bestelling opgeeft. U kunt de Pluvetta® dan direct
instorten! Dat scheelt u een hoop tijd. Indien u de balkons
stort terwijl deze op de kop liggen kunt u direct aan de
slag, als u ons de juiste dikte heeft opgegeven.
Bij rechtop instorten zorgt een hardboard plaat ervoor dat
er geen beton in de Pluvetta® beland. Deze hardboard
plaat zorgt er tevens voor dat het rooster niet verloren
wordt of dat de Pluvetta® beschadigd wordt.

Omdat de Pluvetta® leverbaar is in ieder gewenste hoogte, steekt deze na het storten nooit uit. Beschadiging tijdens transport is dan ook uitgesloten!
De Pluvetta® is zowel leverbaar in doorvoer uitvoering als
in afvoeruitvoering. Voor de afvoer wordt een ander rooster geleverd. U kunt dit bij bestelling aangeven.
Ondanks al zijn kwaliteiten is de prijs van de Pluvetta®
nauwelijks hoger dan andere typen, welke de meeste
van de hiervoor genoemde eigenschappen missen.

OP

EEN RIJTJE

De voornaamste eigenschappen van de Pluvetta® op een
rijtje:
1. Vervaardigd uit hardlood, dus geen roestplekken
2. eenvoudig te monteren
3. geschikt voor elke balkondikte vanaf 8 cm
4. transportschade is uitgesloten
Bent u nog verbaasd dat er in de afgelopen decennia al
bijna een miljoen Pluvetta's in gebruik zijn genomen? Wij
niet!

PLUVETTA®

WORDT GEPRODUCEERD DOOR:

J. de Beer bv
Sanitair & C.V. Onderdelen
Marchandweg 45
3771 MN Barneveld
tel. 0342 404740
fax. 0342 492972
email: info@jdebeer.com
www.jdebeer.com
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