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voor uw bouw- & industrieprojecten

Van regen naar rivier…
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Over ons

Een team van specialisten 
staat tot uw dienst
Collinet is actief in de sectoren burgerlijke bouw, grond-en wegenbouw en industrie. We zijn fabrikant en 
verdeler van specifieke producten voor opvang, voorbehandeling en afvoer van zowel hemelwater als ver-
vuild water. De oplossingen zijn altijd op maat, met een service van topniveau. 

Om aan al uw eisen en noden op de werf te kunnen vol-
doen, staat ons team van technisch-commerciële ver-
tegenwoordigers garant voor een vlot contact met uw 
aankoopverantwoordelijke of werfleider, architecten en 
ingenieurs. 

Alle bestellingen worden met de grootst mogelijke zorg 
voorbereid. Onze logistieke afdeling staat ter uwer be-
schikking voor het stipt leveren van de producten op de 
werf.

Collinet beschikt over een eigen adviesdienst

Onze ploeg adviseurs staat steeds voor u klaar om u als 
projectingenieur in de ontwerpfase of aannemer in de uit-
voeringsfase van de werf met raad en daad bij te staan op 
het vlak van: 

 ▢ Optimale materiaalkeuze in functie van de specifieke 
werfsituatie.

 ▢ Dimensionering van bijvoorbeeld olieafscheiders, 
vetafscheider en/of pompputten volgens de geldende 
normeringen.

 ▢ Samen zoeken naar geschikte prijs/kwaliteit oplos-
singen.

Hiervoor doen we beroep op een uitgebreid assortiment 
van standaardartikelen, maar evenzeer op de maatwerk-
constructies in onze eigen ateliers.

Onze adviesdienst 
als toegevoegde waarde
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Lineaire afvoergoten in vezelversterkt beton & PP

Een uitgebreid aanbod 

afvoergoten voor  

gebouwen, wegen, 

en omgeving

Afvoergoten
Hauraton investeert continu in de ontwikkeling van het hoogwaardig assor-
timent afvoergoten. Als exclusieve verdeler voor België en Luxemburg van 
HAURATON afvoergoten, bevestigt COLLINET al 40 jaar zijn leiderspositie.

Ons gamma afvoergoten, in vezelversterkt beton of PP, is verkrijgbaar in diver-
se afmetingen, met een nominale binnendiameter van 100 tot 500 mm. Onze 
afvoergoten garanderen een snelle en efficiënte afvoer, in toepassingen met 
een beperkt hoogteverschil alsook in toepassingen met aanzienlijke mechani-
sche belasting.

Al onze afvoergoten en roosters, van de klasse A-15 kN tot de klasse F-900 
kN, voldoen aan de norm EN 1433 en zijn voorzien van het keurmerk CE.

⬆ Stationsomgeving Oostende
Spleetgeulen in PP 
RECYFIX® Hicap®

⬆ Brandweerkazerne Deerlijk 
Afvoergoten in vezelversterkt 
beton FASERFIX® KS

Brussels Airport ⬆
Afvoergoten in vezelversterkt beton 
FASERFIX Super 500

Catalogus 
op aanvraag 
beschikbaar

Een compleet 

gamma 

afvoersystemen 

voor de industrie 

en de wegenbouw

Innovatieve oplossingen voor een snelle en 
efficiënte afvoer van oppervlaktewater

⬆ Militaire basis Bevekom 
Afvoergoten in PP 
RECYFIX® HICAP® - 130 lm.
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Lineaire afvoergoten in inox

In vaste afmetingen of op 
maat, onze producten zijn 
esthetisch en geschikt voor elke 
vloerbedekking en hygiënische 
toepassing.

Afvoergoten en vloerafvoeren in inox, 
verkrijgbaar uit voorraad of volledig 
op maat gemaakt

Wij produceren afvoergoten en vloerafvoeren in inox voor gebruik in zones waar hygiëne 
zeer belangrijk is. Onze producten zijn bedoeld voor een snelle en doeltreffende afwa-
tering van vuil water, bij reiniging van uw lokalen. Dankzij het ontwerp kan de installatie 
eenvoudig worden uitgevoerd.

Onze productspecialisten beschikken over de juiste kennis en apparatuur om u verschil-
lende gamma’s afvoergoten en sifons aan te bieden die vervaardigd zijn uit inox van AISI 
304- of 316L-kwaliteit:

 ▢ Een gamma met standaardafvoergoten die uit voorraad beschikbaar zijn om aan 
de meest urgente vraag te voldoen, uitsluitend verkrijgbaar als lineaire uitvoering 
met rooster. 

 ▢ Een gamma met afvoergoten die, binnen een redelijke termijn, volledig op maat 
worden gemaakt in de gewenste breedte, dikte, lengte en met de gewenste roosters.

 ▢ Een volledige gamma van klokroosters gemakkelijk te installeren en te onderhouden.

Lineaire 
afvoergoot Spleetgoot Klokroosters

EIGEN PRODUCTIE
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Puntafwatering in inox

Eigen productie in inox

Verfijnde 
afwerking 

en een 
onberispelijke 

kwaliteit!

Catalogus op aanvraag 
beschikbaar

Toepassingsgebieden

De voedingsindustrie

 ▢ Spekslagerijen, kaasmakerijen
 ▢ Banketbakkerij, bakkerijen, 
cateringbedrijven

 ▢ Brouwerijen, zuivelfabrieken

Grootkeukens

 ▢ Hotels, restaurants
 ▢ Rustoorden, klinieken, ziekenhuizen
 ▢ Eetzalen firma’s

Medische of paramedische sector

 ▢ Laboratoria, farmaceutische 
bedrijven

 ▢ Ziekenhuizen, veterinaire klinieken

Dankzij de expertise en de uitgebreide 
knowhow die sinds vele jaren is op-
gebouwd, profileert Collinet zich als 
de specialist bij uitstek op gebied van 
afvoergootsystemen in roestvrij staal, 
met zowel standaardoplossingen als 
voorstellen op maat.

Al onze producten staan garant voor 
een verzorgde uitvoering en een 
hoogwaardige afwerkingsgraad.
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PE-productie

Catalogus op aanvraag 
beschikbaar 

De tijd heeft geen vat op PE, een 
materiaal dat bijzonder goed 
bestand is tegen afvalwater. 

▼ Pompputten
Voor ééngezinswoningen 
of kleine appartementsge-
bouwen. Bovengrondse of 
ondergrondse plaatsing.

▼ Toezichtkamers

Vet-, zetmeel- en ▲ 
olieafscheiders 
EN1825 & EN 858-1

Oplossingen voor de behandeling 
van oppervlaktewater
COLLINET ontwikkelt en produceert een compleet gamma afscheiders, toezichtkamers en pomputten 
vervaardigd uit PE voor de voorbehandeling van water. Tijdens de productie worden de geldende milieu-
normen nauwgezet gerespecteerd. Onze producten worden permanent getest en ondergaan een strenge 
kwaliteitscontrole.

Eindproducten die 
in onze werkplaatsen 
zijn vervaardigd

EIGEN PRODUCTIE
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PE-productie

Maatwerk opslagtank ▼ 
met piping en speciale 
uitrustingen

    Pasklare 
   opslagsystemen
  op maat uitgevoerd,
 in PE en PP

Opslag van effluenten, brandstoffen 
en corrosieve vloeistoffen

Chemicaliën maatwerk opslagtanks

Onze verticale opslagtanks bestemd voor chemische vloeistoffen zijn volgens het profielwikkelprocedé vervaardigd. 
De profielwikkelkuipwanden worden onderaan en bovenaan via laswerk geassembleerd, waarbij hermetisch afgeslo-
ten assemblages tot stand worden gebracht. Dit is het uitgangspunt voor alle maatwerk dat Collinet als oplossing 
voorstelt, met een capaciteit tot 100 m3. 

Opslagtanks voor stook-
olie en diesel

Parallel met de verticale op-
slagtanks produceren wij 
ook horizontale tanks voor 
het stockeren van mazout, 
diesel, afgewerkte olie en 
regenwater. Deze tanks zijn 
dubbelwandig en uit HDPE 
vervaardigd, wat een lange 
levensduur en een uitste-
kende weerstand tegen 
corrosie, zwerfstromen en 
UV-stralen garandeert.

Collinet ontwerpt volledige opslagsystemen voor zure of basische vloeibare chemische stoffen, in lichte 
concentraties tot zeer corrosief, en horizontale tanks voor het stockeren van water, mazout, diesel en af-
gewerkte olie.

EIGEN PRODUCTIE
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Van regen naar rivier…


