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Innovaties in het
 gootsteenkastje
Veel keukeninnovaties zijn zichtbaar. 
Maar ook op plekken als in het 
gootsteenkastje laat de industrie zich 
gelden met slimme maar onzichtbare 
oplossingen. KlusVisie knipt de lamp 
aan en zet een paar afvoersystemen in 
het volle licht.
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Waterslotvrije sifon
Het Schotse McAlpine biedt met de MacValve een 

oplossing voor stank veroorzaakt door uitgedroogde 

sifons in onder meer campers en vakantiehuisjes. De 

MacValve-sifon werkt niet met een waterslot maar 

met een membraan. Dit membraan opent zich bij 

waterdruk en sluit zichzelf zodat rioolluchtjes de 

ruimte niet kunnen binnendringen. 

Omdat de MacValve in zowel horizontale als verticale 

positie minder ruimte inneemt dan de zwanenhals, 

kan deze sifon ook een oplossing zijn voor installatie 

in kastjes met weinig inbouwhoogte. 

Is er bij de klant bij zware regenbuien sprake van een 

redelijke kans op instromend rioolwater, dan fungeert 

de MacValve als terugslagklep. McAlpine geeft aan 

dat de sifon ook inzetbaar is voor condensafvoer van 

cv-ketels en de airco. Vertel de klant na installatie 

geen ontstopper te gebruiken, daar kan het 

membraam niet tegen. De MacValve is onder meer bij 

Warmteservice verkrijgbaar.
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B-Saeve: 3-in-1-oplossing
Henrico Wouters plaatst al jaren keukens. Hij maakte de opkomst van de close-inboiler en de Quooker mee. Er 

zijn diverse materialen beschikbaar om het waterverwarmingsapparaat met een vaste wateraansluiting met een 

overdrukventiel te installeren. Henrico ergerde zich aan de omslachtigheid en ging op zoek naar een installatie-

deel dat wel snel is te plaatsten. Daarnaast zocht hij een oplossing voor eventueel in de kast teruglopend water 

bij een verstopping. Het resultaat van veel arbeid: de B-Saeve. Dit pvc-hulpstuk is zowel een stankafsluiter, 

beluchter als ingebouwde terugstroombeveiliging. Het pvc-stuk beschikt over een ingebouwde sifon, dus een 

zwanenhals is niet nodig. Omdat de B-Saeve de afvoer kan beluchten, zal water er met een hogere snelheid 

doorheen stromen, zodat de kans op verstoppingen door bezinksel afneemt.

In de werkplaats blijk het plaatsen van de B-Saeve een makkie. Na plaatsing van de inlaatcombinatie en een 

T-stuk met een knie, wordt de B-Saeve in de 40 mm-mof geschoven. Een knelkoppeling of rubber plaatsen is 

ook mogelijk. Vervolgens wordt de meegeleverde zwarte slang op maat gemaakt. Eerst duwen we de slang in 

de trommel van de B-Saeve. Dankzij een ribbel in de trommel kun je de afvoer nooit met de slang dichtduwen. 

Vervolgens leiden we de slang naar de inlaatcombi en bepalen de maat.

Meer informatie: www.bsaeve.com
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Quooker-tapper
Quooker biedt een 

mogelijkheid om met 

een schroefdraadtap een 

aftakking te maken. 

Handig, maar wel een 

secuur karweitje, want 

in het zachte pvc draai je 

schroefdraad snel dol. 

Op het indraaibare 

pvc-stuk komt de 

afvoerslang.

Het terugslagrubber van Reginox
Omdat klanten ook steeds vaker in het gootsteenkastje opbergruimte willen 

hebben, bedacht Reginox de Panama. Deze zwanenhalsloze sifon beschikt 

over een terugslagrubber die je in de bijgeleverde afvoerbuis vastduwt. 

Reginox voert de klep uit met drie koppelingen om een minimale kans op 

lekkage te kunnen garanderen.

Meer informatie: www.reginox.nl


