
PE inspectieput met bolle bodem Ø630 mm
Deze inspectieput is opgebouwd uit een bolvormige 
bodem en een PE SDR33 buis in diameter Ø630 mm. 
De minimale toepasbare hoogte van de Ø630 mm bolle 
bodemput is 600 mm. De maximale hoogte is vanaf het 
maaiveld 5000 mm. Aansluitingen tot en met Ø500 mm 
zijn mogelijk.

Bij meerdere aansluitingen op dezelfde hoogte vindt u 
hieronder de minimaal benodigde onderlinge hoeken 
tussen deze aansluitingen.

Aansluitingen met minimale tussenliggende hoeken

Ø160 mm 51°

Ø200 mm 58°

Ø250 mm 68°

Ø315 mm 80°

Ø400 mm 90°

PE inspectieput met bolle bodem Ø800 mm
De Ø800 mm inspectieput is opgebouwd uit een 
bolvormige bodem en een kegel die verjongd naar 
Ø630 mm. De minimale toepasbare hoogte van deze 
inspectieput is 980 mm. De maximale hoogte is vanaf het 
maaiveld 5000 mm. Tot een hoogte van 1500 mm wordt 
de put vanaf de kegel verlengd met een lengte buis 630 
mm SDR33. Vanaf 1500 mm hoogte wordt tussen de 
bol en de kegel een stuk buis 800 mm SDR33 gelast. 
Aansluitingen tot en met Ø630 mm zijn mogelijk.

Bij meerdere aansluitingen op dezelfde hoogte vindt u 
hieronder de minimaal benodigde hoeken tussen deze 
aansluitingen.

Aansluitingen met minimale tussenliggende hoeken

Ø200 mm 44°

Ø250 mm 52°

Ø315 mm 61°

Ø400 mm 69°

Ø500 mm 87°

PE inspectieput met bolle bodem Ø1000 mm
Beutech levert ook klantspecifieke Ø1000 mm PE bolle 
bodemputten. Informeer naar de mogelijkheden.
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PE inspectieput met bolle bodem KOMO
De vraag naar Beutech PE inspectieputten is sinds jaar en dag groot. Geen wonder, want alle 
inspectieputten die in Nederland worden toegepast zijn maatwerk. Bij Beutech is maatwerk 
standaard. Niemand produceert en levert klantspecifieke inspectieputten van de hoogste 
kwaliteit zo snel als Beutech Kunststoffen & Bewerking. Om aan de toenemende vraag naar 
onze inspectieputten en de tegelijkertijd aangescherpte normeringen voor deze producten te 
voldoen, zijn onze PE inspectieputten met bolle bodem voorzien van het KOMO keur 
(volgens BRL 2017).
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Maatwerk inspectieputten
Geen enkele put is standaard, maar voor sommige 
praktijksituaties moet er een wel heel bijzondere 
inspectieput komen. Dit is waar Beutech uitblinkt. 
Door onze creativiteit, drang naar innovatie en het 
goed luisteren naar u als klant, komt er altijd een 
oplossing!

Voordelen PE Inspectieputten
• Lange levensduur
• Slagvast
• Hoogwaardige chemische bestendigheid
• Licht in gewicht
• Geen aanzettingen
• Volledig recyclebaar
• Standaard aansluitingen voor spie
• Diverse andere soorten aansluitingen mogelijk
• Putten met KOMO keur voldoen 
  aan de hoogste eisen

Telescoopdeel
Al onze inspectieputten kunnen met een telescoopdeel 
worden uitgerust. Deze telescoopdelen komen zeer goed 
van pas wanneer tijdelijke wegen worden vervangen 
voor een definitief wegdek. In plaats dat er een 
rand gemetseld moet worden kan het telescoopdeel 
simpelweg worden uitgeschoven. 

Onze telescoopdelen kunnen tevens grondzetting na 
installatie van de put en inklinking opvangen. Standaard 
kunnen onze telescoopdelen dit tot wel 300 mm, maar 
op verzoek kan dit ook tot 650 mm. Informeer naar de 
mogelijkheden

Bestellen
Download de Beutech puttenstaat via: 
www.beutech.nl/downloads, vul deze in en mail de 
puttenstaat naar verkoop@beutech.nl

Enkele varianten bolle bodemputten die Beutech levert. Links de Ø630 mm met telescoopdeel in- en uitgeschoven, 
rechts de Ø800 mm met telescoopdeel in- en uitgeschoven.

Volg ons op:

PE inspectieput met bolle bodem KOMO

Oevers 11
8331 VC Steenwijk 

Tel. +31(0)521 - 343 536 
Fax +31(0)521 - 343 444

info@beutech.nl  
www.beutech.nl


