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Duurzaam Bouwen

Waarom Polyplus dakgoten

DUURZAAM BOUWEN
“Voor u zijn wij de ideale partner omdat wij kwalitatief
maar ook innovatief aan de weg timmeren. Kwalificaties als
duurzaamheid, uitstraling, milieuvriendelijk en een levensduur
van zeker 30 jaar passen bij onze producten. Met name
de kwaliteit en lange levensduur van onze hoogwaardige
polyester producten zorgen ervoor dat de onderhoudskosten,
verspreid over de jaren, bijna verwaarloosbaar worden. Ook
regelmatig schilderwerk behoort tot de verleden tijd. Voor
u, maar ook voor uw opdrachtgevers en kopers is dit erg
belangrijk. Mensen worden nu eenmaal steeds kritischer
en het milieuaspect speelt vandaag de dag ook een steeds
grotere rol.”

PLUSPUNTEN
Glasvezel versterkt waardoor zeer sterk.
Laddervast.
Gegarandeerd lekvrij.
Onderhoudsarm en milieuvriendelijk. (geen weekmakers!)
Hoogwaardige gelcoat die in alle RAL kleuren te verkrijgen is.
Voordeliger dan omtimmerde zinken goten.
10 jaar garantie.
Leverbaar in lange lengtes tot 14 meter.
Vorstbestendig.
UV bestendig waardoor kleurvast.
Ruim assortiment in uiteenlopende stijlen.
KOMO-keur.
Glad en strak uiterlijk met montageflap.
Korte levertijden.
Maatwerk.

Markant

MATERIAAL
De dakgoten worden gemaakt van glasvezel versterkt
polyester. De wanddikte is ca. 3,5 mm. Het uiterlijk is
glad. De standaardkleur van de dakgoot is wit (YT231).
“Het is bij Polyplus mogelijk om uw hoogwaardige polyester
bouwproducten in elke gewenste RAL kleur te laten spuiten.
Hiermee zijn wij uniek in Nederland.”

EIGENSCHAPPEN VAN POLYESTER
- zeer onderhoudsarm, eenvoudig te reinigen
- weer-, wind- en vorstbestendig
- hoogwaardig en duurzaam materiaal
- veel mogelijkheden in ontwerp en vormgeving
- geringe uitzetting bij lange lengtes
- zeer sterk

V-goot + overstek
detail kopschot V-goot

MEER INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN
Op onze website www.polyplus.nl vindt u meer informatie
over onze producten, zoals:
- foto’s en montagevoorschriften
- detailtekeningen en afmetingen
- toepassingsmogelijkheden
- offerteaanvraag en bestelformulieren
- digitaal bestellen mogelijk
- maatbepalingen
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POLYESTER
DAKGOTEN
polyester bouwproducten

A-goot
detail A-goot

Gothiek + smetplank Classic + gootklos
detail Gothiek + smetplank

UW LEVERANCIER:
MONTAGE
Polyplus goten worden op maat gemaakt en laten zich
snel en eenvoudig monteren. De goten worden door middel
van een montageflap vastgeschroefd op de tengels of
dakplaten. Hierdoor is het monteren en uitlijnen van
gootbeugels overbodig geworden. Zie ook onze
montagevoorschriften op www.polyplus.nl
Romantiek + smetplank
detail hoekstuk Romantiek

KOMO-KEUR
Polyplus heeft het KOMO-certificaat ontvangen voor haar
standaardmodellen dakgoten in de kleuren wit en crème-wit.
KOMO-keur is een extra kwaliteitsgarantie voor u als klant.

Romantiek + smetplank
detail hoekstuk Romantiek

Barok + hoekstukken
detail hoekstuk Barok

Nostalgie + hoekstukken

Nostalgie
+ hoekstukken
detail wolfsgoot
+ overstek
detail
wolfsgoot
+
overstek
Romantiek + smetplank

Barok + hoekstukken
detail hoekstuk Barok

detail hoekstuk Romantiek
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Nostalgie + hoekstukken
detail wolfsgoot + overstek

TOEPASSINGEN
U kunt onze dakgoten combineren met smetplanken,
gootklossen, hoekstukken, plafondbekleding, windveren
en boeiboorden of dakranden. Hierdoor geeft u uw
woning een luxe uitstraling.
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POLYPLUS
Polyplus Kunststoffen b.v. is een Nederlandse onderneming
met ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen, produceren
en verkopen van onze onderhoudsarme glasvezel versterkte
polyester bouwproducten.
Polyplus levert in heel Nederland en in de grensstreken
van Duitsland en België.
Onze fabriek en hoofdkantoor zijn gevestigd in Assen.
Daar zijn wij elke dag bezig om de door u bestelde goederen
met grote zorg en toewijding te vervaardigen. U betrekt onze
producten dus rechtstreeks van de fabriek.
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Polyplus Polyester Dakgoten
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Op www.polyplus.nl vindt u gedetailleerde tekeningen
en omschrijvingen van alle toepassingen. Ook vindt u op
onze website meer fotomateriaal van geleverde dakgoten,
windveren, smetplanken, boeiboorden en dakranden.

A-goot

Type A

B-goot

C-goot
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B-goot
Klassiek
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De voornaamste productgroepen van Polyplus zijn:
- dakgoten
- windveren
- smetplanken
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B-special Type B-special

Type Romantiek
Romantiek

Nostalgie
Type Nostalgie
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Onze hoogwaardige bouwproducten worden zowel in
renovatie als in nieuwbouw toegepast. Polyplus is niet alleen
sterk in kleinschalige (enkele) woningbouw, maar ook in
grootschalige nieuwbouw en renovatie projecten. Door een
uitgekiend productiesysteem is Polyplus in staat maatwerk te
leveren binnen een korte tijd.
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Polyplus dakgoten worden precies op de door u opgegeven
maat geleverd. Afhankelijk van het type goot tot
13,5 meter aan één stuk. De goten zijn afgewerkt met
geïntegreerde eindschotten.
De goten worden voorzien van een montageflap
die correspondeert met de dakhelling van uw woning.
Al onze dakgoten zijn zelfdragend en laddervast.
De kans op lekkage is uitgesloten, doordat de eindschotten
en/of hoekverbindingen één geheel vormen met de goot.

ASSORTIMENT
Bij Polyplus heeft u de keuze uit meer dan 10 verschillende
modellen dakgoten. U kunt kiezen uit rechte, strakke
dakgoten, zoals de A-, B-, C- of V-goot. Of voor een luxe
goot zoals Nostalgie, Romantiek, Klassiek, Barok, Markant of
Gothiek. Polyplus heeft altijd een dakgoot die bij uw
woning past!

Barok-goot + hoekstukken

Klassiek en 2x smetplank
+ Classic

B-goot
windveer valsverstek of hoekstuk goot

Type Klassiek

Klassiek

GOOTTYPE ROMANTIEK

Nostalgie
Barok
+ hoekstukken
detail
hoekstuk
Barok
Detail
hoekstuk
Nostalgie

detail hoekstuk Romantiek

Romantiek
Nostalgie
+ hoekstukken
gootklos
detail
wolfsgoot
+ overstek
Romantiek +
+ smetplank
smetplank

Barok + hoekstukken
detail hoekstuk Barok

detail hoekstuk Romantiek
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Barok Type Barok

Gothiek

MarkantMET SMETPLANK CLASSIC

Gothiek-goot
detail Gothiek
+ smetplank hoekprofiel
Romantiek
+ smetplank

295

GOOTTYPE KLASSIEK

EL 400MET SMETPLANK HOEKPROFIEL

V-goot

Nostalgie + hoekstukken
detail
wolfsgoot
+ overstek
Romantiek
+ smetplank
detail hoekstuk Romantiek
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Windveer overstek

