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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over 
VOETBUIS RAL 9005

VOETBUIS 
RAL 9005

Voordelen van de 
Voetbuis RAL 9005   

• Ijzersterke voetbuis
• Strakke uitvoering
• Tijdloos model
• Afgewerkt met poedercoating
• Naadloze mof aansluiting
• Met rubberdichting
• Eenvoudige montage
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De APOK Voetbuis maakt deel uit van het 
regenwater-afvoersysteem; de stalen buis 
wordt geplaatst als ondereind van een 
afvoerkolom in zink of koper.

Draagt bij tot een mooie en complete  
afwerking en voorkomt beschadigingen van de 
onderste afvoerbuis.

Verwerking
De APOK Voetbuis wordt bevestigd op de 
draagstructuur/muur met de klassieke APOK 
scharniekhaken.

De aansluiting op de onderliggende riolering 
gebeurt met behulp van een gepast 
reductiestuk in PVC.

De regenwaterafvoerbuis wordt aangesloten op 
de mof van de voetbuis met de rubberdichting.

Afmetingen
Diameter 80 en 100mm, op 1m lengte.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in  
een productgamma en je krijgt…  
APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van 
onze know-how en op maat van jouw noden als 
dak- en gevelprofessional. 

APOK Exclusives is
• Een kwalitatief huismerk
• Een label voor hoge kwaliteit 
• Een assortiment van producten dat we 

altijd op stock hebben 
• Een gamma exclusieve producten die  

je enkel bij APOK vindt

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. 
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.


