N E D E R L A N D

g
Amersfoort
AMERENA
ZWEMBAD HOGEKWARTIER
Echt
ZWEMBAD
IN DE BANDERT
Raalte
ZWEMBAD TIJENRAAN

g
D U I T S L A N D

g
Bad Birnbach
ROTTAL TERME
Bad Brambach
STAATSBAD
Bad Ems
EMSER THERME

B e r l i n, Mitte
STADTBAD TIERGARTEN
B e r l i n, Buckow
KOMBIBAD GROPIUSSTADT
B e r l i n, Spandau
KOMBIBAD SPANDAU-SÜD
Bielefeld
FREIZEITBAD ISHARA
Bönnigheim
MINERALFREIBAD
B r e m e n, Sebaldsbrück
SCHLOSSPARKBAD
B r e m e n, Vegesack
FREIZEITBAD VEGESACK
Brühl
KARLSBAD
Bühl
SCHWARZWALDBAD

Bad Homburg
vor der Höhe
SEEDAMMBAD

Calberlah
FREIBAD EDESBÜTTEL

Bad Kreuznach
FREIBAD SALINENTAL

Darmstadt, Mathildenhöhe
JUGENDSTILBAD

Bad Mergentheim
REHA-ZENTRUM

Darmstadt, Kranichstein
SCHWIMMLEISTUNGSZENTRUM
DES DSW‘12

Bad Rappenau
THERAPIEZENTRUM
Bad Rothenfelde
SOLEFREIBAD
Bad Salzdetfurth
FREIBAD
Bad Tölz
ALPAMARE
Bad Überkingen
MINERALTHERME

Düsseldorf
HALLENBAD
SPORTPARK NIEDERHEID
Emden
ALLWETTERBAD
Eschborn
WIESENBAD
E s s e n, Rüttenscheid
GRUGABAD

Beckum
HALLENBAD

E s s e n, Bergerhausen
KLINIKEN
ESSEN-MITTE

Bensheim
HALLENBAD

Frankfurt am Main
PANORAMABAD BORNHEIM

Berggießhübel
FREIZEITBAD

Freisen
WEISELBERGBAD

Gau-Algesheim
REGIONALBAD
BINGEN-INGELHEIM
Geislingen an der Steige
BÄDERZENTRUM
Gelsenkirchen
SPORTPARADIES
Gronau (Westf.)
BÜLTENFREIBAD EPE
Hamburg
PARKBAD VOLKSDORF
Hamminkeln
FREIBAD DINGDEN
Havelberg
FREIBAD
Herschbach
ERLEBNISBAD
H i l d e s h e i m, Oststadt
AMEOS
KLINIKUM
H i l d e s h e i m, Moritzberg
FREI- UND STRANDBAD
JOHANNISWIESE
Ingelheim am Rhein
FREIBAD

Krumbach
HALLENBAD

Senden
CABRIO FAMILIENBAD

Kusel
BADE- UND FREIZEITPARK

S o l i n g e n, Mitte
SPORTBAD KLINGENHALLE

Leonberg
HALLENBAD | LEOBAD

S o l i n g e n, Ohligs
FREIBAD HEIDE

Mechernich
EIFEL-THERME ZIKKURAT

Stadtlohn
HALLENBAD

Neuss
SÜDBAD

Stelle
FREIBAD

Norden
ERLEBNISBAD
OCEAN WAVE

Stockstadt am Main
WALDSCHWIMMBAD

Oberhausen
REVIERPARK
VONDERORT
Oer-Erkenschwick
FREIZEITBAD MARITIMO
Olching
HALLENBAD
Oldenburg
OLANTIS HUNTEBAD
Overath
BADINO

Kämpfelbach
HALLENBAD ERSINGEN

Pegnitz
CABRIOSOL
GANZJAHRESBAD

K a r l s r u h e, Mühlburg
SONNENBAD

Ratingen, Lintorf
ALLWETTERBAD

K a r l s r u h e, Daxlanden
RHEINSTRANDBAD
RAPPENWÖRT

Ratingen, Zentrum
ANGERBAD

Kirchen (Sieg)
FREIZEITBAD MOLZBERG
Kirchheim unter Teck
FREIBAD
Kitzingen
AQUA SOLE
Königsfeld
im Schwarzwald
MEDICLIN
ALBERT-SCHWEITZER-KLINIK

Remscheid
H2O
Rosenbach/Vogtl.
WALDBAD RODAU
Sankt Augustin
HALLENBAD NIEDERPLEIS

Teningen
FREIBAD
Treuen
FREIBAD
Troisdorf
AGGUA
Wedel
FREIZEITBAD
Willich
FREIZEITBAD DE BÜTT
Winnenden
WUNNEBAD
Wolfenbüttel
STADTBAD OKERAUE

g
O O S T E N R IJ K

g
Bad Bleiberg
KURZENTRUM
W i e n, Simmering
STÄDTISCHES
SIMMERINGER BAD
W i e n, Floridsdorf
STÄDTISCHES KOMBIBAD
GROSSFELDSIEDLUNG

Schlüchtern
FREIBAD

W i e n, Donaustadt
STÄDTISCHES
DONAUSTÄDTER BAD

Schmallenberg
SAUERLANDBAD

Februari 2018
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AFDEKROOSTERS
Roosterelementen, roosterstaven
en toebehoren voor afdekroosters

Schäfer gootroosters voor overloopgoten zijn leverbaar in twee
verschillende opbouw vormen. Men kan kiezen tussen vaste
roosterelementen, voor rechte overloopgoten en samengestelde
staafroosters, die ook voor de gebogen overloopgoten kunnen
worden gebruikt. Alle in totaal 13 verschillende uitvoeringen,
worden allemaal in de Schäfer fabriek in Duitsland geproduceerd en
op de gewenste maat gemaakt. Al onze zwembad gootroosters zijn
geschikt voor buitengebruik en zijn meerdere malen getest op stroefheid tegen het uitglijden. Ook vervaardigen wij waarschuwingssignaleringsborden welke verzonken in onze afdekroosterelementen
worden aangebracht. Hierop kan bijvoorbeeld een tekst staan als
“verboden te duiken” of de waterdiepte signalering. Tegen meerprijs
is het ook mogelijk om onze afdekgootroosters in bijna elke gewenste
RAL kleur te maken.

massieve overlooprooster voor rechte overloopgoten
langs een zwembad, slagvast en weerbestendig
met aan de kopse kant aangebrachte pen- en gatverbinding met ingebouwde RVS afstandsveren ter
opvanging van eventuele temperatuurverschillen,
naar de onderzijde licht conisch toelopend en
voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
roosterbreedte

mm

roosterbreedte

mm

roosterhoogte

mm

staafafstand

mm

waterdoorlating
materiaal

%
polypropyleen

massieve overlooprooster voor rechte overloopgoten
langs een zwembad, slagvast en weerbestendig
met aan de kopse kant aangebrachte pen- en gatverbinding met ingebouwde RVS afstandsveren ter
opvanging van eventuele temperatuurverschillen,
naar de onderzijde licht conisch toelopend en
voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
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voor rechte overloopgoten

samengesteld overlooprooster vervaardigt uit losse
roosterstaven voor rechte zwembad overloopgooten
met draadstandverbinding en koppelingshulzen uit
RVS 316, naar de onderzijde licht conisch toelopend
en voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
de roosters zijn slagvast en weerbestendig
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samengesteld overlooprooster vervaardigt uit losse
roosterstaven voor rechte zwembad overloopgooten
met draadstandverbinding en koppelingshulzen uit
RVS 316, naar de onderzijde licht conisch toelopend
en voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
de roosters zijn slagvast en weerbestendig
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samengesteld overlooprooster vervaardigd uit
roosterstaven voor gebogen zwembad verloopgooten
met draadstandverbinding en koppelingshulzen uit
RVS 316, naar de onderzijde licht conisch toelopend
en voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
de roosters zijn slagvast en weerbestendig
roosterbreedte

mm

roosterbreedte

mm

roosterhoogte

mm

staafafstand

mm

waterdoorlating
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samengesteld overlooprooster vervaardigd uit
roosterstaven voor gebogen zwembad verloopgooten
met draadstandverbinding en koppelingshulzen uit
RVS 316, naar de onderzijde licht conisch toelopend
en voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
de roosters zijn slagvast en weerbestendig
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voor gebogen overloopgoten

samengesteld overlooprooster vervaardigd uit
roosterstaven voor gebogen zwembad verloopgooten
met draadstandverbinding en koppelingshulzen uit
RVS 316, naar de onderzijde licht conisch toelopend
en voorzien van noppen reliëf als antislip beveiliging
de roosters zijn slagvast en weerbestendig
roosterbreedte

mm

roosterhoogte

mm

staafafstand

mm

waterdoorlating
materiaal

%
polypropyleen

voor gebogen overlooproosters
gebogen gootverloop met
verschillende radiussen
gebogen gootverloop met
vaste radius

hoekoplossing voor rechte overloopgoten
met extra aan gemonteerde RVS opleg aan
het laatste rooster

alleen geschikt voor rechte ein vlakliggende roosters
modellen

rooster materiaal

polypropyleen

profiel materiaal

roestvast staal

hoekoplossing voor rechte overloopgoten
hoekoplossing onder 45° of ander hoek met
aan gemonteerd RVS hoekprofiel aan de kopse
zijde

geschikt voor alle typen afdekroosters
modellen

rooster materiaal

polypropyleen

profiel materiaal

roestvast staal

toebehoren voor afdekroosters

voor alle typen afdekroosters
Al onze kunststof afdekroosters kunnen worden
voorzien van individuele signaleringsborden.
U kunt zelf de gewenste tekst aanleveren.
Wij vervaardigen de gewenste markeringsborden
volgens uw opgave.
Markeringsborden in een speciale kleur vallen meer
op en hebben een hogere informatieve waarde.
Daarmee wordt de eigenheid van het zwembad
beter zichtbaar en de veiligheid van de badgasten
effectief versterkt.
De Signaleringsborden zijn geschikt voor alle
roosters. Ze worden vlak verzonken in de roosters
gemonteerd en zijn vervaardigd uit kunststof.

Voor een bijzonder goede steun van onze afdekroosters kunnen wij onze RVS inleg profielen
aanbevelen. Deze kunnen in de aangrenzende
vloeren van de overloopgoten worden ingebouwd.
Onze inleg profielen zijn geschikt voor alle typen
overlooproosters en geleverd met aangelaste
montage ankers uit RVS.

montage ankers
materiaal

mm
roestvast staal

Voorbeeld van een op maat gesneden afdeckrooster
met een enkele pen- en gatverbinding.

roosterbreedte

mm

voor alle kunststof roosters
zilvergrijs

zand

signaalblauw

beige

Al onze kunststof afdekroosters kunnen in de door
U gewenste kleur worden vervaardigd. Dit gaat
het eenvoudigst door middel van opgave van het
gewenste RAL kleur nummer.
Ook bijzondere niet RAL kleuren kunnen naar
kleurmonster worden nagemaakt. Houdt u er wel
rekening mee dat wij in de meeste gevallen
hiervoor een meerprijs moeten berekenen.
Hiernaast staan de afbeeldingen van onze gangbare
standaard kleuren. Geringe kleurafwijkingen zijn
technisch helaas onvermijdbaar.

zuiver wit

voor alle kunststof roosters
voorbeeld van
mogelijkheden

onze

productie

Op de volgende pagina‘s presenteeren wij een selectie van onze
referentieprojecten in Duitsland. Deze selectie zij representatief
voor de vele overdekte zwembaden, buitenzwembaden, spa‘s,
kuroorden en hotels, die onze afdekroosters alvast hebben ontvangen. Op basis van de foto‘s kunt U een beter idee krijgen
van onze producten in gebruik, hoe ze passen in het milieu van
een zwembad. Het ontwerp van verschillende zwembaden
vereist ook verschillende typen overloopgoten. Wij willen
graag ondersteunen met ons assortiment waar U vast vindt het
juiste model.

Bültenfreibad Epe, Gronau (Westf.)

installatie van
onze afdekroosters

mei 2016

afdekrooster 70.70
aanpassing Bültenfreibad Epe

massieve roosterelementen

roosterhoogte

30 mm

roosterbreedte

372 mm

waterdoorlating

ca. 50 %

hoofdkleur

zilvergrijs (RAL 7001)

tweede kleur
voor ingangen

signaalblauw (RAL 5005)

gehele lengte van
alle overloopgoten

171 m

daarvan rechte overloopgoten

171 m

daarvan zilvergrijs (RAL 7001)

162 m

daarvan signaalblauw (RAL 5005)

9m

hoekoplossing 70.64

hoekoplossing met 45 ° boorden

aantal

11 stuk

Freibad Johanniswiese, Hildesheim

installatie van
onze afdekroosters

augustus 2015 + juni 2016

afdekrooster 70.18 voor bochten

samengesteld roosterstaven

roosterhoogte

35 mm

roosterbreedte

400 mm

waterdoorlating

ca. 40%

afdekrooster 70.70

massieve roosterelementen

roosterhoogte

35 mm

roosterbreedte

396 - 420 mm

waterdoorlating

ca. 50 %

kleur

verkeerswit (RAL 9010)

gehele lengte van
alle overloopgoten

202 m

daarvan rechte overloopgoten

190 m

daarvan gebogen overloopgoten

12 m

hoekoplossing 70.64

hoekoplossing met 45 ° boorden

aantal

2 stuk

Allwetterbad Lintorf, Ratingen

installatie van
onze afdekroosters

maart 2011 + februari 2012

afdekrooster 70.01

massieve roosterelementen

roosterhoogte

22 mm

roosterbreedte

173 - 199 mm

waterdoorlating

ca. 50 %

afdekrooster 70.03 voor bochten

samengesteld roosterstaven

roosterhoogte

22 mm

roosterbreedte

173 mm

waterdoorlating

ca. 50%

afdekrooster 70.18 voor bochten

samengesteld roosterstaven

roosterhoogte

35 mm

roosterbreedte

300 - 382 mm

waterdoorlating

ca. 40%

afdekrooster 70.77

massieve roosterelementen

roosterhoogte

35 mm

roosterbreedte

162 - 381 mm

waterdoorlating

ca. 50 %

hoofdkleur

zand (265 m)

tweede kleur
voor ingangen

verkeersgeel (RAL 1023)
(15 m)

gehele lengte van
alle overloopgoten

280 m

daarvan rechte overloopgoten

254 m

daarvan gebogen overloopgoten

26 m

hoekoplossing 70.64

hoekoplossing met 45 ° boorden

aantal

22 stuk

signaleringsborden

met gewenste tekst

aantal

69 stuk

