
ID-LINE 
Douchegoot inox H 55mm 

Grille  - Rooster 

hoge snelheid van 0,58 L/S (DN40) 
 

 
 

VOORDELEN:  

➘  Fijne en verzorgde afwerking van 
de deklaag die uw vloer ten volle 
tot zijn recht laat komen, 

➘  Snelle en eenvoudige montage,  
➘  Filterzeef, 
➘  Regelbare voetsteunen voor 

bevestiging op betonplaat, het 
eenvoudig afstellen v/d 
goothoogte 

➘  Beperkte totale hoogte om de 
plaatsing in renovatiebouw te 
vergemakkelijken (min 5,5mm), 

➘  INOX kader voor een waterdichte 
overgang tussen douchegoot en 
chape, 

➘  Uitvoering op maat met 8 
mogelijke kuiplengtes. 

Toepassingen: 

•   Inloopdouches , individuele of collectieve. 
•   Geschikt om met rolstoel overheen te 
      rijden 
•   Publieke toepassingen (Zwembaden, 
      Sauna, Hammam ...) 

NEPTUNE 

Uw Inloopdouche is Veilig  

Met zijn klassieke en verfijnde design past 
de ID-LINE afvoergoot bij alle modellen.  
Deze afvoergoot is meer dan een 
doeltreffend afvoermiddel, een 
samenvloeiing van comfort en decoratie.  
 
Deze compacte afvoergoot uit roestvrij 
staal wordt standaard aangeboden met 
acht kuiplengtes naar keuze: 300, 600, 
700, 800, 900, 1000, 1100 ou 1200 mm.  
De waterafvoer wordt verzekerd door 
een sifon uit ABS, uitgerust met een 
uitstroom van een diameter van 40 mm. 

www.innovation-diffusion.be 

Innovation et Diffusion sprl   – Tél.Fax: +3224660932 – Mobile phone: +32475520240 – info@innovation-diffusion.be 

Hauteur''
de'montage'

55mm'
!

Montage 
Hoogte 



Ho
og
te
	  v
an
	  d
e	  
Ka
de

r	  :
15
	  m

m
	  

De Afvoergoten van ID-LINE voor 
inloopdouchen. De volledige set , 
Optionele Waterdichtingssysteem. 
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Verwijzing Uiteindelijk formaat 
(CM) L x I mm 

Uiteindelijk Roosters 
(DV) L x I mm 
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IDL 300 360 x 120 300 x 60 

IDL 600 610 x 120 550 x 60 

IDL 700 710 x 120 650 x 60 

IDL 800 810 x 120 750 x 60 

IDL 900 910 x 120 850 x 60 

IDL 1000 1010 x 120 950 x 60 

IDL1100 1110 x 120 1050 x 60 

IDL 1200 1210 x 120 1150 x 60 


