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HOLLAND GOOT
Holland Goot
Holland Goot is sinds 1995 actief met het fabriceren, leveren en monteren van naadloze
aluminium dakgoten. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Doordat de gewenste dakgoot
ter plekke wordt ingemeten en direct geproduceerd, levert Holland Goot altijd een perfect
passende dakgoot. Alle Holland Goot dakgoot modellen zijn nagenoeg onderhoudsvrij,
duurzaam en milieuvriendelijk. Tel daar de aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding, de
uitstekende service, professionele montage en garantietermijnen bij op en de keuze voor
een dakgoot van Holland Goot ligt voor de hand!
De maximale gootlengte is 30 meter uit een stuk
aluminium, maar uiteraard is het mogelijk meerdere
delen te koppelen, zodat de gewenste lengte bereikt
wordt. In deze folder vindt u een overzicht van onze
naadloze dakgoot modellen en de bijbehorende
technische speciﬁcaties. Daarnaast zijn er diverse
aanvullende accessoires beschikbaar, waaronder
aluminium hemelwaterafvoeren en bladvangers.

ALUMINIUM DAKGOTEN
Naadloze aluminium dakgoten
De diverse modellen dakgoten worden door ons ter plaatse vervaardigd tot een lengte
van 30 meter. Langere lengtes zijn in overleg met Holland Goot mogelijk. Het af te voeren
water kan zich snel en gemakkelijk verplaatsen naar de hemelwaterafvoeren en wordt
niet belemmerd door lasnaden of andere obstakels. Door de unieke bodemproﬁlering
behouden de dakgoten van Holland Goot het strakke en kenmerkende uiterlijk.
Uitzetting van de goot door temperatuursverschillen worden door de aangebrachte
coating gereduceerd tot +/- 1 mm/p/mtr bij
een temperatuursverschil van 50° Celsius.
Doordat de goot als het ware glijdt op de
aangebrachte beugels, welke van dezelfde
coating zijn voorzien als de dakgoot zelf, kan
rek en krimp zonder belemmering plaatsvinden.

Holland Goot is gespecialiseerd
in de montage van aluminium
dakgoten, maar ook losse
levering voor zelfmontage is
mogelijk. Hierbij wordt een
handleiding geboden, zodat
het mogelijk is om de bestelde
materialen in eigen beheer te
verwerken.
Bij al onze dakgootmodellen worden de technische speciﬁcaties en de standaard RALkleuren vermeld. Onze dakgoten zijn in alle RAL-kleuren leverbaar. Heeft u speciﬁeke
wensen, informeert u dan vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

HOLLAND GOOT
Mastgoot HR20R
De Mastgoot HR20R is een veelgevraagd model. Holland Goot is de enige in Nederland
die deze naadloze halfronde goot met een ronde kraal levert. Dat maakt dit model uniek!

Waterinhoud:

15.7 l/mtr

Standaard kleuren: RAL 7036 (Grijs)
RAL 9007 (Zink-Zilver)
Andere kleuren
op aanvraag.

ALUMINIUM DAKGOTEN
Bakgoot B205
Wanneer u gaat voor strakke, moderne vormen, dan is de bakgoot B205 echt iets voor u!

Waterinhoud:

14.3 l/mtr

Standaard kleuren: RAL 9010 (Wit)
RAL 9007 (Zink-Zilver)
RAL 9001 (Crème)
RAL 7036 (Grijs)
RAL 7016 (Antraciet)
Alle andere kleuren
op aanvraag.

ALUMINIUM DAKGOTEN
Grøvik vandalisme bestendige dakgoot
Deze speciaal vormgegeven dakgoot is 100% vandalisme bestendig, wat deze dakgoot
uitermate geschikt maakt voor bijvoorbeeld brandgangen of laagbouw. Holland Goot is
exclusief dealer van Grøvik dakgoten voor de gehele Benelux! Er is een zeer compleet
assortiment beschikbaar met onder andere dakgoten, hoekstukken en uitlopen.

Waterinhoud:

7,1 l/mtr

Standaard kleuren: RAL 7036 (Grijs)
RAL 7016 (Antraciet)

HOLLAND GOOT
Bladervrij
Bladervrij aluminium dakgootbescherming is de kroon op uw dakgoot! Holland Goot
is dealer van Bladervrij producten en kan uw dakgoot voorzien van deze speciale aluminium
dakgootbescherming. Door de geperforeerde bovenkant van de dakgoot beschermer
wordt vuil, zoals bladeren en takjes, tegen gehouden. Het regenwater kan echter wel
soepel afvloeien. Dakgoten schoonmaken is niet meer nodig!
De voordelen van deze aluminium dakgoot bescherming zijn legio:
•
•
•
•

Geen halsbrekende toeren meer uithalen om uw dakgoot te reinigen
Muren, fundering en kelders worden beschermd tegen wateroverlast
door overstromende dakgoten
Weerhoudt vogels om nesten in uw dakgoot te maken
Beschermt uw dakgoot tegen schadelijke schimmelvorming en onkruid

Er zijn diverse modellen Bladervrij dakgootbescherming beschikbaar, passend bij iedere
dakgoot. Op alle Bladervrij producten geldt een garantietermijn van 10 jaar.

ALUMINIUM DAKGOTEN
Accessoires
Naast aluminium dakgoten levert Holland Goot ook diverse toebehoren voor dakgoten.
Denk hierbij aan hemelwaterafvoeren (hwa’s) in pvc of aluminium, diverse bevestigingsbeugels, uitlopen, bladvangers enz. Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment.

Grøvik uitloop

aluminium uitloop

blinde hwa beugel

bladafscheider

hwa beugel

mastgoot uitloop

pvc uitlopen ø 100mm en 80 mm

