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Een zeer breed assortiment
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Voor de juiste montage 
U kunt bij ons terecht voor een zeer breed  assortiment 
 rioleringsartikelen. Of u nu op zoek bent naar drainagebuis voor 
de  afwatering of een reparatiekoppeling.  Wij hebben het voor 
u op voorraad liggen. In deze brochure vindt u een greep uit het 
assortiment waar u elke dag mee werkt.

Afvoersystemen
Het assortiment afvoersystemen bestaat uit:

● PE, PVC en staal

● Drukleidingen en druk loze leidingen

● zinken producten voor HWA installaties 
met de daarbij behorende beugeling. 

Verder op voorraad het Geberit Pluvia
systeem. De  voordelen van het Pluvia 
systeem zijn: minder trechters dankzij de 
hoge afvoercapaciteit, meer fl exibiliteit in 
de installatie door besparing op het aantal 
 standleidingen en maximale ruimte benutting 
door  horizontale leidingen zonder afschot.

PIPELIFE
PE 40 BUIS WATER, 20MM, ROL 50M
Artikelnummer 178021

SAB
PP SCHROEFKOPPELING T-STUK, 
20 X 20 X 20MM
Artikelnummer 372121

NICOLL
BLADVANGER 80MM M/S VERJONGD
Artikelnummer 191026

PE buizen en hulpstukken water, riool en gas 

*178021* *372121*

*191026*

Geluidsarme  afvoersystemen 
voor  binnenriolering 
Bij verschillende installaties is het vereist om 
een  geluidsarm  afvoersysteem te  gebruiken. 
Bij Van Walraven beschikken wij over 
 verschillende systemen,  waaronder Pipelife 
Master 3 Plus. 

MASTER 3 PLUS is hét PP binnenriolering-
systeem met buizen en fi ttingen,  ontworpen 
en geproduceerd om de hedendaagse 
 uitdagingen op het gebied van bouw en 
 constructie aan te gaan.

De voordelen op een rij:

● Tijd én geld besparen: door het volledig 
gemofte fi ttingprogramma zijn er minder 
sokken benodigd bij installatie.

● Een geluidsvermindering tot 19 dB(A).

● De volledige range in zwart uitgevoerd.

De unieke dubbele mof kan op twee 
 manieren worden toegepast:

● Als een schuifmof

● Als een steekmof

Download deVan Walraven app en scan de barcodes om producten aan uw  winkelwagen toe te  voegen en direct de voorraad te  checken.

App StoreGoogle Play Store



PVC
Ook hebben wij PVC 
 buizen en  hulpstukken 
voor  binnen- en 
buiten riolering van 
 vooraanstaande merken. 

Op alle  vestigingen ligt een  ruime voorraad 
van de meest voorkomende maten. Tevens 
hebben wij diameter 200 in SN8 en buizen 
van 1 of 2 meter op voorraad.

Onze  medewerkers  helpen u graag bij 
het maken van een leidingplan voor een 
 woonhuis,  capaciteitsberekeningen bij hotels, 
maar  uiteraard ook om u meer uitleg te 
geven over de materiaaleigenschappen. 
PVC leidingen worden  aanbevolen in 
het  Nationaal pakket  Duurzaam Bouwen 
vanwege de  recyclingmogelijkheid van PVC. 
Gebruikt PVC kunt u inleveren bij al onze 
vestigingen.

Gereedschapsverhuur
Wij bieden u de mogelijkheid om gereedschap te huren. Zo hoeft u geen gereedschap aan te 
schaffen welke u misschien maar één keer gebruikt. Dat scheelt u een kostenpost. Wij geven 
u graag advies over onze gereedschappen en de toepassingen. Zo verhuren wij onder andere 
lasmachines voor het verwerken van PE en buissnijmachines voor SML. Al onze elektrische 
verhuurmachines en gereedschappen zijn voorzien van de NEN 3140 keuring.

AFSLUITER INSPECTIEPUNT 
54 X 110/125/160MM
Artikelnummer 131360

AIRFIT
PP INSPECTIEPLUG 100-110MM, GRIJS
Artikelnummer 130856

*131360**130856*

Inspectie

ROTHENBERGER 
INSPECTIE CAMERA ROCAM 
50 - 160MM
Artikelnummer 131740

WAVIN
WAVIN ELEKTROLASAPPARAAT EFL20
Artikelnummer 139180

*131740**139180*

DevoordelenvaneenSMLmofloosgietijzeren
rioleringssysteem
Het SML mofl oos gietijzeren afvoersysteem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op 
het  gebied van geluid en brandveiligheid. Het systeem heeft de volgende eigenschappen: 
 corrosiebestendig, stootvast, slijtvast, vormvast, ongevoelig voor kou en hitte, 100% recyclebaar 
en geluidsisolerend. Het SML mofl oos gietijzeren afvoersysteem verspreidt bij hitte of brand 
geen gevaarlijke gassen. Ideaal voor in bijvoorbeeld parkeergarages en fi etsenstallingen. Onze 
prefab  afdeling kan buizen op maat zagen, daarna voorzien van beschermband tegen roesten 
en  hulpstukken monteren. Dit scheelt weer tijd op de bouwplaats.  
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PIPELIFE
PVC DRAINAGEBUIS MET PP VEZEL, 
125MM
Artikelnummer 181012

JUNG 
SIMER DOMPELPOMP
Artikelnummer 611020

Robuuste vlakzuigpomp geschikt
voor kelders, platte daken 
en terreinen. Ook voor het 
afzuigen van water bij boor- en 
betonsnijwerkzaamheden. Tot een 
 restwaterniveau van 2 mm. 

PIPELIFE 
PVC DRAINAGEBUIS 
MET KOKOSVEZEL, 80MM
Artikelnummer 180603

FEKA BVP 
DOMPELPOMP 750 M-A
Artikelnummer 614028

Krachtige dompelpomp voor 
het leegpompen van tanks en 
drainage van vervuild water, met 
vaste bestandsdelen tot maximale 
 diameter van 38 mm. Uitstekende 
koeling van de motor, zelfs bij 
gedeeltelijke onderdompeling.

PIPELIFE 
SPARC IT RIOOL BUIS SN8 
+ MOF, 200MM
Artikelnummer 133451

KESSEL
AQUALIFT F-COMFORT, MONO
Artikelnummer 614114

Vuilwaterpompinstallatie voor 
plaatsing boven de grond. Geschikt 
voor fecaliënhoudend afvalwater. 
Verzameltank uit PE, inhoud 50 L/120 
L. Met pneumatische niveauregeling 
en reinigingsopening.

Drainageeninfiltratie

WAVIN
INFILTRATIE UNIT 1B-1L 1 X 125MM 200L ZONDER GEOTEXTIEL
Artikelnummer 130340

Voor infi ltratie, berging en vertraagd afvoeren. Keur volgens BRL 52250. Units zijn 
koppelbaar. Op aanvraag kunnen meerdere units in 1 pakket worden voorzien 
van een geotextiel omhulsel. Ook zijn meerdere 
aansluitingen mogelijk.

*181012*

*611020*

*180603*

*614028*

*133451*

*614114*

*130340*

Dompelpomp Vuilwaterpompinstallatie

PIPELIFE



GRIFFON 
PVC LIJM T-88, 1000 ML
Artikelnummer 616004

GRIFFON 
PVC REINIGER, 500 ML
Artikelnummer 616016

Lijmenenkitten

*616004* *616016*

Kleding en PBM 
Wij hebben veilige en  slijtvaste  werkkleding. 
U kunt bij ons kiezen uit merken van 
 onder andere Snickers, Fristads,  Tricorp en 
 Majestic. Wij  verzorgen u  bedrijfslogo en 
eventueel  nemen wij ook de  administratie 
voor u uit handen met het  Kleding 
 Management Systeem. Om tijd te sparen 
kunnen wij  passessies op locatie  verzorgen, 
 bijvoorbeeld  tijdens de  vrijdagmiddag  borrel. 
Om het plaatje compleet te maken vindt u 
bij ons ook de  beschermingsmiddelen zoals 
 werkschoenen, hoofd- en  kniebescherming 
en voor elke  toepassing de bijbehorende 
 werkhandschoenen.

DOOR VAN WALRAVEN
WATECH RIOLERINGSPEN 8MM, 
L= 100 CM
Artikelnummer 287142

*287142*

KESSEL  
ONTSTOPPINGSSTUK STAUFIX 
MET ENKELE  KEERKLEP, 75 MM
Artikelnummer 134710

Staufix
Verkrijgbaar met enkele kleerklep in  diverse 
 diameters. De Staufi x is ook met pomp 
 verkrijgbaar voor  vloerinbouw of vrijliggend.

*134710*

*610044*

DOOR VAN WALRAVEN

DOOR VAN WALRAVEN
WATECH KUNSTSTOF RIOOL-
OPHANGBAND, 40MM, GROEN
Artikelnummer 610044

Bevestigings materialen
Wij hebben een  divers assortiment beugels 
van  verschillende A-merken.

● Met of zonder inlage

●   Een- of tweedelig

● Thermisch - of elektrolytisch verzinkt, 
RVS, kunststof

● Voor zware toepassingen bij industrieel 
leidingwerk

Daarnaast kunnen wij ook de meest 
 uiteenlopende bevestigingsmaterialen voor 
u   prefabriceren. De prefab afdeling heeft 
ruime ervaring met het voormonteren van 
diverse beugelsets. Alle mogelijke beugels, 
aantallen en diameters kunnen naar wens 
worden geprefabriceerd.
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Vet- en olieafscheiders
Ons assortiment kent vet- en  olieafscheiders 
van onder andere ACO en Kessel, in 
 verschillende formaten, materialen en  klassen; 

●     Integrale vetafscheiders:  eenvoudige 
 constructie, minimaal onderhoud

●   Olieafscheiders

● Afscheiders van gewapend beton
KESSEL
VETAFSCHEIDER NG4 
 DEELBAAR, BOVENGRONDS
Artikelnummer 481054

KESSEL
VETAFSCHEIDER INTEGR. PE 
EURO 4 L/S - KL. B
Artikelnummer 481031

*481054**481031*

Afvoerputten

DOOR VAN WALRAVEN
WALRAVEN STRAATKOLKKOP 
315MM, MET KOMO KEUR
Artikelnummer 131100

SAB
REPARATIEKOPP. VOOR PE, 63MM
Artikelnummer 371563

DOOR VAN WALRAVEN
PVC ONDERB. AANSL. 125MM 
Ø 315MM, HOOGTE 700
Artikelnummer 131110

*131100* *371563**131110*

Vloerputten 
Om de afwatering optimaal te reguleren 
 hebben wij verschillende  vloerputten 
van diverse merken in het assortiment. 
Zo  hebben wij RVS voor industriële 
 toepassingen,  kunststof putten,  vloerputten 
en afvoergoten voor terrassen, RVS 
roosters, straatkolken voor trottoirs en 
schrobputjes. Allemaal met als doelein-
de om water zo optimaal mogelijk op te 
vangen in straten en tuinen. Wij verkopen 
putten en straatkolken van Van den Berg, 
ACO, Easy Drain, BLÜCHER,  Aquaberg, 
 Walraven, Pipelife, Kessel, Wavin en onder 
andere  Nyloplast. Ook  toebehoren en de 
 bevestigingsmaterialen, die bij de diverse 
afvoerputten horen, kun je bij ons vinden.

AQUABERG 
RENOVATIEPUT RVS 304, 150X150
Artikelnummer 400112

DOOR VAN WALRAVEN
KUNSTSTOF AFVOERPUT 
200 X 200MM, 165MM INB.H.
Artikelnummer 470201

*400112* *470201*

Sifons en aansluit garnituur

KESSEL



MÜCHER 
FLEXIBELE EPDM VERLOOP 
KOPPELING
Artikelnummer: 131302 t/m 131479

Ideaal om buizen van verschillende 
 diameters en/of  materiaalsoorten 
te verbinden. Toe te passen bij 
 temperaturen van -40°C tot 120°C. 
● Met zware RVS 304 slangklemmen
● Verkrijgbaar in diverse maten
● Maatwerk op aanvraag leverbaar

MÜCHER
EPDM KOPPELING GENIUS 
Artikelnummer: 131487 t/m 131492

Genius multi-fl exibele koppeling tot 
2,5 bar waterdruk. Met  geïntegreerde 
 fl appen die kunnen worden 
 uitgeklapt of naar binnen gevouwen. 
 ETA-09/0248. Ideaal om buizen 
van verschillende diameters en/
of  materiaalsoorten te verbinden. 
 Verkrijgbaar in diverse maten.
● Toe te passen bij temperaturen van 

-40°C tot 120°C
● Met RVS 304 slangklemmen

MÜCHER 
FLEXIBELE RECHTE EPDM 
KOPPELING
Artikelnummer: 131482 t/m 131486

Ideaal om buizen van verschillende  
diameters en/of materiaalsoorten 
te verbinden. DIN EN 295-4 ETA-
09/0248. 
● Toe te passen bij temperaturen van 

-40°C tot 120°C
● Met zware RVS 304 slangklemmen
● Tot 0,6 bar 
● Verkrijgbaar in diverse maten

AIRFIT 
PVC KLEMZADEL
Artikelnummer: 130875

Geschikt voor montage achteraf, 
 bespaart tweederde bodemwerk en 
het moeilijk vrijmaken van de buis komt 
te vervallen. Inclusief 2 kabelbinders.

JUNG 
OVERSTROMINGSBOX U5KS IN KRAT FLUTBOX
Artiktelnummer: 611038

Eenvoudige oplossing bij hoogwater en overstromingen. De pomp met draagkrat op de
kelderbodem plaatsen en het water snel en op betrouwbare wijze via de brandweerslang 
verpompen.
● Type U5KS
● Materiaal: kunststof

PIPELIFE 
SPINNPRO AFSCHUIN APPARAAT
Artikelnummer: 900132

Voor het afschuinen van  kunststof 
 buizen. Werkt met standaard  boren, 
elektrisch/draadloos. Met een 
 vervangbaar mes.

AKATHERM
REPARATIEABOCHT GESCHIKT 
VOOR BUISREPARATIES
Artikelnummer: 101543 

●   Mof/spie (verjongd)
●   87,5 gr

Probleemoplossers

*130875* *900132* *101543*

*611038*
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Logistieke oplossingen
●    Prefab
●    Mobiel magazijn
●    Direct service
●    Verrijdbare   voorraadkast & transportkar
●    Kitting 

Digitale oplossingen
●    Webselectie
●    ICM
●    Barcodescanner
●    Van Walraven app
●    Kleding Management Systeem 

Huurmogelijkheden
●    Gereedschapverhuur
●    Mobiel magazijn
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