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De Stardrain is een lijngoot die bestaat uit een kunststof 
(PVC) gootelement met een grijs, zwart of cortenstaal 
aluminium designrooster. Deze goot wordt toegepast 
rondom de woning waar geen zware verkeersbelasting 
voor komt (geen vrachtauto’s, wel personen auto’s).  
Het water afkomstig van de Stardrain lijngoot kun je een-
voudig afvoeren naar de riolering of het infiltratiesysteem. 
Dit kan d.m.v. een zij- of onder uitloop. Door het afvoeren 
van het water naar een infiltratiesysteem denkt u niet 
alleen duurzaam maar verbetert u ook de waterbalans van 
de bodem..

STARDRAIN
Lengte: 1000mm

Eigenschappen
• De Stardrain is gemaakt van zeer kwalitatief materiaal
• Grijs, zwart of cortenstaal aluminium rooster
• Lichte gewicht van de Stardrain maakt transport en 

installatie makkelijker
• Glad oppervlak zorgt voor hoge hydraulische eigen-

schappen
• Hoge chemische resistentie 
• Makkelijke verbinding van verschillende Stardrains met 

verbindingsstukken
• Rooster ligt in het PVC-element
• Esthetisch uitzicht
• Gewichtsklasse: A15 of 1500kg

Grijs 
rooster

Zwart 
rooster

Cortenstaal 
rooster

Lengte
(mm)

Gewicht
(kg)

Hoogte
(mm)

Breedte
(mm)

Artikel
nr.

Artikel
nr.

Artikel
nr.

1000 1.705 100 65 27969 27970 33028

Nieuw
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Eigenschappen
• Hoekstuk met grijs, zwart of cortenstaal aluminium 

rooster
• T-stuk met grijs, zwart of cortenstaal aluminium rooster
• Kunnen allebei op de Stardrain bevestigd worden d.m.v. 

een verbindingsstuk

Eigenschappen
• Gesloten eindstuk
• Eindstuk met horizontale uitloop Ø 50 mm
• Kunnen allebei makkelijk op de Stardrain bevestigd 

worden dankzij een klik-systeem 

Grijs
T-stuk

Zwart
T-stuk

Cortenstaal
T-stuk

Grijs 
rooster

Zwart 
rooster

Cortenstaal 
rooster

Hoogte
(mm)

Artikel
nr.

Artikel
nr.

Artikel
nr.

Artikel-
nr.

Artikel-
nr.

Artikel
nr.

100 27974 27973 33030 27971 27972 33029

PVC gesloten eindstuk PVC eindstuk met 
uitloop Ø 50 mm

Hoogte (mm) Artikelnr. Artikelnr.

100 27978 27979

PVC gesloten verbin-
dingsstuk

PVC verbindingsstuk 
met uitloop Ø 80 mm

Hoogte (mm) Artikelnr. Artikelnr.

100 27976 27977

Eigenschappen
• Gesloten verbindingsstuk
• Verbindingsstuk met onder uitloop Ø 80 mm
• Kunnen allebei makkelijk op de Stardrain bevestigd 

worden dankzij een klik-systeem

HOEKEN EINDSTUKKEN

VERBINDINGSSTUKKEN


