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AVASTO vloerspuiters zijn ontwikkeld om u een hoogwaardig product te kunnen leveren met een lange levensduur. 
De makkelijk uitwisselbare mondstukken geven u een brede keuze in type, grote en richting van de waterstraal. De behuizing kunnen wij 
in verschil lende soorten leveren, voor een snelle en preciese montage in betonvloeren of vlakke vloerplaten.

Voor een spectaculair effect hebben wij ook een vloerspuiter gecombineerd met een RGB LED lamp, welke zelfs buiten openingstijden van 
uw waterspeeltuin van toegevoegde waarde zijn. De kleur van deze vloerspuiter kan vooraf ingesteld worden, patronen volgen of volledig 
interactief zijn door het koppelen van een keuzepaneel.

Doordat wij gebruikmaken van materialen zoals rvs 316ti en messing heeft u niet alleen een product met een lange levensduur, maar ook 
minimale kosten aan onderhoud. Op verzoek leveren wij ook de techniek voor het aansturen van de vloerspuiters.

Voor zwembaden is een van de grote uitdagingen de continue strijd tussen een prettige ervaring zonder het milieu enorm te 
belasten of hoge kosten maken. Problemen met (te) koud zwembadwater, stroomverbruik of het regelmatig moeten vervangen 
van producten zijn veel gehoorde klachten.  Uiteraard zijn onze onderdelen van de allerhoogste kwaliteit en in hoge mate cor-
rosiebestendig wat de levensduur verlengt. Daarnaast kunnen we met onze slimme sensoren en software ook schakelingen voor 
u maken, om stroomverbruik op bijvoorbeeld pompen, verlichting en verwarming tot een minimum te beperken. Samen met u 
kijken we graag naar de mogelijkheden voor nu en de toekomst om de beleving op uw locatie zo prettig en efficient mogelijk te 
maken.

Milieu en energieverbruik

AVASTO vloerspuiters
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WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de 
richting van de waterstralen, hebben we een uit-
gebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot 
meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken.
De messing mondstukken zijn chloorbestendig en 
bli jven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft 
u de mogelijkheid de spuiter schoon te maken of 
van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst. 

MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal op de ruwe werkvloer 
te monteren. Door de drievoudige verstell ing heeft 
u alle vrijheid om de hoogte te bepalen en de unit 
vlak te monteren. Het leidingwerk sluit u aan op de 
pvc inlaat, waarna u de afwerkvloer kunt storten. 
Na het uitharden van de vloer kunt u het mondstuk 
plaatsen en de grondspuiter in bedrijf stellen.

GRONDSPUITER TYPE 1
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WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de 
richting van de waterstralen, hebben we een uit-
gebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot 
meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken.
De messing mondstukken zijn chloorbestendig en 
bli jven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft 
u de mogelijkheid de spuiter schoon te maken of 
van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst. 

MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal om op pvc leidingwerk 
te monteren. Het leidingwerk maakt u op maat en 
sluit u aan op de pvc inlaat, waarna u de afwerk-
vloer kunt storten. Na het uitharden van de vloer 
kunt u het mondstuk plaatsen en de grondspuiter 
in bedrijf stellen.

GRONDSPUITER TYPE 2
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WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de 
richting van de waterstralen, hebben we een uit-
gebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot 
meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken.
De messing mondstukken zijn chloorbestendig en 
bli jven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft 
u de mogelijkheid de spuiter schoon te maken of 
van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst. 

MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal om op vlak plaat-
werk zoals speeltuinvloeren te monteren. de unit 
steekt u door een gat ø80mm waarna u de moer 
aan de onderzijde vastzet. 
Het leidingwerk sluit u gemakkelijk aan op de pvc 
inlaat. 
Na montage kunt u direct het mondstuk plaatsen 
en de grondspuiter in bedrijf stellen.

GRONDSPUITER TYPE 3



INBOUWMODULE

Onze inbouwmodule is gemakkelijk te monteren, 
op hoogte te stellen en in te gieten. Het slimme 
ontwerp maakt deze grondspuiter geschikt voor 
alle soorten (afwerk)vloeren. Aanvoer aan zijkant 
of onderkant mogelijk en daardoor compact in 
te bouwen. De veil ige 24V aansturing is stand-al-
one of makkelijk te koppelen aan het complete 
verlichtingssysteem. 

LED GRONDSPUITER

De sterke LED unit verlicht de waterstraal vanaf de 
onderzijde in een gekozen kleur of patroon voor 
een bijzonder effect. De hoogte en vorm van de 
waterstraal is volledig naar uw situatie af te stem-
men door uitwisselbare nozzles. De vlakke en zeer 
sterke unit is geschikt om te belopen en dus ideaal 
voor sprayparken en speeltuinen, zeker wanneer 
we deze koppelen aan onze touchpads.

GRONDSPUITER lED

Grondsprayer voorzien van 
RGB LED lampen

Vorm en hoogte waterstraal 
volledig aanpasbaar

Geschikt voor diverse vloe-
ren en montagopties

Inbouwmodule makkelijk op 
hoogte te stellen

Stand-alone te gebruiken of als 
gekoppeld systeem 

Veil ige 24V aansturing geschikt 
voor zwembadcondities

Uitwisselbare nozzles voor 
gemakkelijk onderhoud

Ook geschikt om te koppelen 
aan onze touchpads
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Losse mondstukken
Straight 4
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Angle 4

Angle 2.5 Angle 3.5

Montagesleutel

Straight 10

                          Onze mondstuk                 
                          ken zijn passend           
                          voor alle types   
                          AVASTO mon-       
 tageunits. Met de montage   
 sleutel kunt u de mondstuk   
 ken makkelijk verwisselen en     
 schoonmaken. Door de aanslui  
 ting met 16mm zeskant kunt     
 u een steeksleutel of ratel ge  
 bruiken om de mondstukken te   
 de-monteren. Mocht u een   
 specifieke toepassing zoeken   
 voor uw grondspuiter, dan           
 denken wij graag met u mee   
 voor om een nieuw ontwerp!

Angle 3
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Opties & Contact

Onze engineers maken technische tekening en/of electrische schema’s 
voor het bepalen van de producten en afmetingen, overzichtstekening 
voor het bepalen van de locatie van de producten en verzendlijsten en 
boutenlijsten (alleen ten behoeve van montage).
Fundatielasten indien nodig alleen op verzoek en tegen meerkosten.

Engineering

Stalen onderdelen uitgevoerd in kwaliteit S235 JRG 2 volgens EN 10025 
Profielen volgens de DIN-normen, buizen zijn gelast uitgevoerd
Bevestigingen standaard uitgevoerd in thermisch verzinkt, sterkteklasse 8.8
Stalen producten volbad verzinkt volgens de NEN-EN-ISO 1461
Gecoate producten zijn voorzien van Epoxy zinkfosfaat primer en Polyurethaan 
aflak hoogglans coating in standaard RAL-kleur naar keuze.

Constructies

Onze producten kunnen door onze monteurs vakkundig worden geplaatst. 
Al onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. Ook is het mogenlijk om met uw 
eigen technische team, ondersteund door een AVASTO supervisor, te werken. 
De jarenlange ervaring van onze binnen en buitendienst zorgen voor een 
probleemloos traject. Wij denken graag met u mee om de installatie ef-
ficient en binnen budget plaats te laten vinden.

Montageservice

Populierenweg 41A
3421TX Oudewater

+31 (0)348 560 297 info@avasto.nl
www.avasto.nl


