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Onzichtbare afwatering tegen glaspartijen
DANKZIJ HET INNOVATIEVE AFWATERINGSSYSTEEM  
EUROLINE DISCREET INOX BFL

Artikeloverzicht
EUROLINE DISCREET INOX, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat,  
met excentrisch opzetstuk E, sleuf aan de zijkant (a), uit inox AISI 304*,  
vrije sleufbreedte van 1 cm, klasse A 15 kN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Vrije sleufhoogte
cm Art. nr.

Euroline 100 Discreet 65 Inox

ST
A

N
D

A
A

R
D

Afvoergoot 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Afvoergoot 100 cm met 
voorvorming ø 110 mm 
voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk (85 
cm) en buitenhoek (15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en buitenhoek 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446071.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en binnenhoek 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446072.SET

Euroline 60 Discreet 40 Inox

LA
A

G

Afvoergoot 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Afvoergoot 100 cm met 
voorvorming ø 110 mm 
voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk  
(85 cm) en buitenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en buitenhoek 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446069.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en binnenhoek 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446070.SET

* Inox AISI 316 op aanvraag verkrijgbaar.

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Totale 
bouwhoogte 

cm
Art. nr.

B
FL Tussenelement 100 cm 

uit inox 11,7 4,05 2,70 445962

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Eindplaat voor Euroline 100 Discreet 65 445961

Eindplaat voor Euroline 60 Discreet 40 445960

Euroline 100 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Euroline 60 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010

Discrete 
afwatering   
tegen grote 
g laspart i jen

Vandaag zien we een vervlakking, de 

tegels van binnen lopen naadloos over 

naar buiten. We houden steeds meer 

van grote glaspartijen én daarenboven 

willen we het liefst drempelloos wonen. 

Het is door deze trend dat ACO de 

Euroline Discreet Inox BFL bedacht, de 

perfecte afwatering tegen glaspartijen. 

Bij slagregen mag het water komend 

van ramen en verharding natuurlijk niet 

binnenlopen en ook het druipwater van 

de raamprofielen moet ergens heen.

De Euroline Discreet 
Inox afvoergoten, nog 
meer geschikt om tegen 
glaspartijen te plaatsen  

De EPDM-dichting van onder het raam 

wordt dankzij een tussenelement perfect 

waterdicht en onzichtbaar in de goot 

gebracht. Eenvoud kleurt dit systeem. 

De gootlijn kan in elke bouwfase gezet 

worden: in ruwbouw, bij plaatsing van 

de ramen of als de buiteninrichting 

aangelegd wordt.



FAQTussenstuk zorgt voor 
onzichtbare opvang 
slagregen en sijpelwater 

Deze innovatie valt terug op de 

bestaande Euroline Discreet Inox goten. 

De grootste waterstroom, komend van 

de ramen, verdwijnt via de sleuf in de 

afvoergoot (“Primary Drainage”). Wat is 

de rol dan van het tussenelement? Het 

tussenelement uit inox, met doorlopend 

waterinloopprofiel en extra sijpelgaten, 

klemt het EPDM-membraan van onder 

het raam in de polyesterbetonnen 

goot. Op die manier verdwijnt het 

sijpelwater uit de raamprofielen in 

de goot (“Secondary Drainage”). 

Waterinfiltratie naar binnen toe wordt 

100 % uitgesloten. Alles ligt onzichtbaar 

weggewerkt. Enkel de fijne sleuf van het 

bovenste opzetstuk blijft zichtbaar tegen 

het raamprofiel en ligt gepositioneerd 

onder de waterkering van de muur.

Onderhoudsgemak door 
toegangsluik

De gootlijn blijft perfect toegankelijk 

dankzij toegangselementen. De richtlijn 

is dat er minstens één toegangsluik 

geplaatst moet worden, het liefst waar 

zich de aansluiting van de goot op de 

ondergrondse rioleringsbuis bevindt. Het 

deksel houdt bovendien rekening met 

esthetische keuzes. Je kiest voor de 

volle afdekking of je draait het deksel 

en betegelt met de gekozen verharding. 

Het tussenelement maakt dat ze 

modulair te leggen zijn met een stevige 

onderbouw.

Wat met de afwatering 
van de rest van het 
terras?
De buitenverharding zelf? Die blijft 

natuurlijk lichtjes weg van het huis 

afhellen. Daar waar de verharding 

stopt kan u de Euroline Discreet 

Inox in zijn traditionele toepassing 

blijven voorzien.

Voor welke buitenver-
hardingen is dit  
systeem geschikt?

De plaatsing van de Euroline BFL 

Discreet is mogelijk met zowel 

tegels als beton. Bij beton moet er 

zeker ruimte voor een uitzetvoeg 

voorzien worden. De maximale 

dekking op het opzetstuk is dan 

6,8 cm.

Voor welke raamtypes is 
dit systeem geschikt?

Dankzij de modulaire opbouw 

kan het systeem universeel 

gebruikt worden met vrijwel 

alle gecommercialiseerde 

raamprofielen, zelfs met deze die 

een vrij diepe (inbouw)profilering 

hebben. Daarnaast is dit modulaire 

systeem geschikt voor profielen 

in alle materialen, zowel hout als 

aluminium.

Is dit product onder-
houdsvriendelijk ? 

Alles vraagt uiteraard zijn 

onderhoud. Dat is net zo met 

een douchegoot in de badkamer 

en alles wat je in of om je huis 

plaatst. Wij raden aan de naad 

tussen opzetstuk en raam aan de 

ene zijde en opzetstuk en tegel (of 

andere verharding) aan de andere 

zijde met een elastische voeg op 

te kitten. Dit voorkomt scheurtjes 

en vuil. Het onderhoud wordt nog 

vergemakkelijkt doordat de gootlijn 

perfect toegankelijk blijft dankzij 

de toegangselementen.

Kan deze afvoergoot ge-
noeg water opvangen ?
Het aantal cm² inloop per lopende 

meter bij een Euroline Discreet 

is minstens evenveel als bij een 

klassiek rooster op een goot 

met binnenbreedte 10 cm. Het 

debiet wordt niet zozeer bepaald 

door deze sleuf of de breedte/

diepte van het kanaal maar wel 

door de diameter van de uitloop 

en het aantal uitlopen. Uiteraard 

heeft ook alles te maken met 

onderhoud. Bovendien worden 

deze goten al langer geplaatst 

voor de afwatering van terrassen. 

Deze krijgen grotere debieten te 

verwerken, dan tegen raampartijen 

waar deze enkel het water van de 

slagregen zal moeten opvangen.Modulaire opbouwsysteem

De tussenelementen zijn modulair 

stapelbaar. Dankzij de modulaire 

opbouw kan het systeem universeel 

gebruikt worden met vrijwel alle 

gecommercialiseerde raamprofielen, 

zelfs met deze die een vrij diepe 

(inbouw)profilering hebben.

Toepasbaar rondom de 
gehele woning dankzij 
nieuwe hoekelementen 
Euroline Discreet

Raampartijen worden niet alleen hoger, 

breder en minimalistischer met minder 

zichtbare aluminium of kunststof 

profielen, ze komen ook meer naar 

voren. Dagkanten vervagen. En er 

zijn natuurlijk hoekramen. ACO brengt 

daarom ook binnen- en buitenhoeken op 

de markt. Het afwateringsconcept kan 

bijgevolg rondom de woning doorlopen. 

Technische informatie

Download technische 
tekeningen, lastenboekteksten 
en inbouwvoorschriften op  

www.acogarden.be

Innovatief
afwaterings-
systeem  

Heb je nog bijkomende 
vragen, twijfel dan zeker 
niet om ons te contacten:  

info@aco.be
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FAQTussenstuk zorgt voor 
onzichtbare opvang 
slagregen en sijpelwater 
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sijpelwater uit de raamprofielen in 
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geplaatst moet worden, het liefst waar 

zich de aansluiting van de goot op de 

ondergrondse rioleringsbuis bevindt. Het 

deksel houdt bovendien rekening met 

esthetische keuzes. Je kiest voor de 

volle afdekking of je draait het deksel 

en betegelt met de gekozen verharding. 

Het tussenelement maakt dat ze 

modulair te leggen zijn met een stevige 

onderbouw.

Wat met de afwatering 
van de rest van het 
terras?
De buitenverharding zelf? Die blijft 

natuurlijk lichtjes weg van het huis 

afhellen. Daar waar de verharding 

stopt kan u de Euroline Discreet 

Inox in zijn traditionele toepassing 

blijven voorzien.

Voor welke buitenver-
hardingen is dit  
systeem geschikt?

De plaatsing van de Euroline BFL 

Discreet is mogelijk met zowel 

tegels als beton. Bij beton moet er 

zeker ruimte voor een uitzetvoeg 

voorzien worden. De maximale 

dekking op het opzetstuk is dan 

6,8 cm.

Voor welke raamtypes is 
dit systeem geschikt?

Dankzij de modulaire opbouw 

kan het systeem universeel 

gebruikt worden met vrijwel 

alle gecommercialiseerde 

raamprofielen, zelfs met deze die 

een vrij diepe (inbouw)profilering 

hebben. Daarnaast is dit modulaire 

systeem geschikt voor profielen 

in alle materialen, zowel hout als 

aluminium.

Is dit product onder-
houdsvriendelijk ? 

Alles vraagt uiteraard zijn 

onderhoud. Dat is net zo met 

een douchegoot in de badkamer 

en alles wat je in of om je huis 

plaatst. Wij raden aan de naad 

tussen opzetstuk en raam aan de 

ene zijde en opzetstuk en tegel (of 

andere verharding) aan de andere 

zijde met een elastische voeg op 

te kitten. Dit voorkomt scheurtjes 

en vuil. Het onderhoud wordt nog 

vergemakkelijkt doordat de gootlijn 

perfect toegankelijk blijft dankzij 

de toegangselementen.

Kan deze afvoergoot ge-
noeg water opvangen ?
Het aantal cm² inloop per lopende 

meter bij een Euroline Discreet 

is minstens evenveel als bij een 

klassiek rooster op een goot 

met binnenbreedte 10 cm. Het 

debiet wordt niet zozeer bepaald 

door deze sleuf of de breedte/

diepte van het kanaal maar wel 

door de diameter van de uitloop 

en het aantal uitlopen. Uiteraard 

heeft ook alles te maken met 

onderhoud. Bovendien worden 

deze goten al langer geplaatst 

voor de afwatering van terrassen. 

Deze krijgen grotere debieten te 

verwerken, dan tegen raampartijen 

waar deze enkel het water van de 

slagregen zal moeten opvangen.Modulaire opbouwsysteem

De tussenelementen zijn modulair 

stapelbaar. Dankzij de modulaire 

opbouw kan het systeem universeel 

gebruikt worden met vrijwel alle 

gecommercialiseerde raamprofielen, 

zelfs met deze die een vrij diepe 

(inbouw)profilering hebben.

Toepasbaar rondom de 
gehele woning dankzij 
nieuwe hoekelementen 
Euroline Discreet

Raampartijen worden niet alleen hoger, 

breder en minimalistischer met minder 

zichtbare aluminium of kunststof 

profielen, ze komen ook meer naar 

voren. Dagkanten vervagen. En er 

zijn natuurlijk hoekramen. ACO brengt 

daarom ook binnen- en buitenhoeken op 

de markt. Het afwateringsconcept kan 

bijgevolg rondom de woning doorlopen. 

Technische informatie

Download technische 
tekeningen, lastenboekteksten 
en inbouwvoorschriften op  

www.acogarden.be

Innovatief
afwaterings-
systeem  

Heb je nog bijkomende 
vragen, twijfel dan zeker 
niet om ons te contacten:  

info@aco.be
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voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk (85 
cm) en buitenhoek (15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en buitenhoek 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446071.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en binnenhoek 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446072.SET

Euroline 60 Discreet 40 Inox

LA
A

G

Afvoergoot 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Afvoergoot 100 cm met 
voorvorming ø 110 mm 
voor verticale aansluiting, 
toegangsluik 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk  
(85 cm) en buitenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Afvoergoot 100 cm met 
excentrisch opzetstuk 
(85 cm) en binnenhoek 
(15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en buitenhoek 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446069.SET

2 afvoergoten (100 cm) 
met excentrisch opzetstuk 
(85cm) en binnenhoek 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446070.SET

* Inox AISI 316 op aanvraag verkrijgbaar.

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm

Totale 
bouwhoogte 

cm
Art. nr.

B
FL Tussenelement 100 cm 

uit inox 11,7 4,05 2,70 445962

TOEBEHOREN

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Eindplaat voor Euroline 100 Discreet 65 445961

Eindplaat voor Euroline 60 Discreet 40 445960

Euroline 100 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Euroline 60 gootelement met ingegoten 
uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010

Discrete 
afwatering   
tegen grote 
g laspart i jen

Vandaag zien we een vervlakking, de 

tegels van binnen lopen naadloos over 

naar buiten. We houden steeds meer 

van grote glaspartijen én daarenboven 

willen we het liefst drempelloos wonen. 

Het is door deze trend dat ACO de 

Euroline Discreet Inox BFL bedacht, de 

perfecte afwatering tegen glaspartijen. 

Bij slagregen mag het water komend 

van ramen en verharding natuurlijk niet 

binnenlopen en ook het druipwater van 

de raamprofielen moet ergens heen.

De Euroline Discreet 
Inox afvoergoten, nog 
meer geschikt om tegen 
glaspartijen te plaatsen  

De EPDM-dichting van onder het raam 

wordt dankzij een tussenelement perfect 

waterdicht en onzichtbaar in de goot 

gebracht. Eenvoud kleurt dit systeem. 

De gootlijn kan in elke bouwfase gezet 

worden: in ruwbouw, bij plaatsing van 

de ramen of als de buiteninrichting 

aangelegd wordt.




