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Douchegoot met minimale inbouwdiepte - ideaal voor renovatie van de 
badkamer en bij nieuwbouw
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Douchegoot in klassiek, tijdloos ontwerp van roestvast staal. Valt 
minder op en voegt zich op elegante wijze in een puristisch 
vormgegeven badkamer. Als het inzetstuk gedraaid wordt 
ingelegd kan hij ook worden betegeld en opent daarmee een 
veelvoud aan vormgevingsmogelijkheden.

De kant-en-klare douchegoot is door zijn lage inbouwdiepte van 
slechts 80 mm ideaal voor renovaties. Maar hij wordt ook steeds 
vaker in de nieuwbouw gebruikt wanneer er sprake is van een 
geringe vloerhoogte. De douchegoot Linearis Compact kan aan 
de wand op in de vloer gemonteerd worden en heeft verstelbare 
montagepootjes.

 Beschrijving

 Voordelen

• Lage inbouwhoogte
De kant-en-klare complete douchegoot met gelaste afvoer 
valt op door een minimale totale inbouwhoogte van 80 mm 
(inbouwhoogte van flens slechts 65 mm) en is daarmee zeer 
geschikt voor renovaties.

• Design-opties
Het meegeleverde inzetstuk van roestvast staal kan gedraaid 
ingelegd en betegeld worden. Daarmee worden talrijke 
mogelijkheden voor de individuele vormgeving van uw 
doucheruimte geboden. 

• Lengtes
De douchegoot is verkrijgbaar in negen lengtes. Afhankelijk 
van de bouwkundige situatie kan uit varianten van 300, 450, 
550, 650, 750, 850, 950, 1.050 en 1.150 mm worden gekozen.

• Geluiddichtheid
Volgens meting van het Fraunhofer Institut Stuttgart:
>= 14 dB(A) conform DIN 4109
>= 10 dB(A) conform VDI 4100 SST III

• Hygiëne
De douchegoot heeft een glad en gemakkelijk te reinigen 
oppervlak met zelfreinigingseffect. Als toebehoren zijn een 
haarzeef en het waterloze stankslot Multistop verkrijgbaar.
Standard 61 “Drinking Water System Components Health
Effects”

Douchegoot Linearis Compact voor inpandige lijnafwatering met 
rvs omranding en afdekking, voorzien van flens en 
voorgemonteerde afdichting. De afdekking is omgekeerd 
betelbaar. Incl. zakwateropeningen en stankslot. Vastgelast 
basiselement uit ABS is voorzien van zijafvoer.

Materiaal: ABS
Capaciteit: 30 l/min bij 0 mmwk, 36 l/min bij 10 mmwk, 42 l/min 
bij 20mmwk
Diameter: DN 50 (DA 50 mm)
Waterslothoogte: 22 mm
Belastingsklasse: K 3 (300 kg)
Inbouwdiepte:80 mm
Uitloop: 2,5° (zijuitloop)
Geluidsniveau: volgens meting Fraunhofer Instituts Stuttgart
- volgens DIN 4109 >= 14 dB (A)
- volgens VDI 4100 SST III >= 10 dB (A)
Rooster: rvs of omgekeerd betegelbaar
Materiaal: rvs V2A

 Technische gegevens 
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