
V.D. Plastics  bvba         prijslijst  02 / 2019 in EURO, excl. 21 % btw 

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar 

Productgroep 15 Regenwaterfilters, PE Pompput en Infiltratiebekkens 

Devabox regenwaterfilter 

De ingang en de uitgang naar de overloop van de Devabox zijn diameter 125 mm.  Het zuivere water valt 
door het filterelement in polypropyleen of inox, en wordt met een buis diameter 110 mm afgevoerd naar de 
regenwaterput.  Het verval ingang – uitgang is slechts 6,5 cm !  De Devabox kan d.m.v. een stuk PVC buis 
diameter 400 mm opgehoogd worden tot het maaiveld. 

art.nr artikel € / stuk 

15267 Devabox met polypropyleen filterelement 280,00 

15268 Devabox met inox filterelement 320,00 

11549 PVC ophoogstuk Ø 400 mm, lengte 1000 mm 44,25 

Devafilter 

De Devafilter wordt , op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput 
ingewerkt.  Het regenwater valt door de inox mazen in de onderliggende regenwaterput. 
Het vuil dat eventueel in de filter achterblijft, spoelt weg bij een hevige regenbui of als de put volloopt. 

art.nr. artikel € / stuk 

15264 Devafilter ø 110 mm 185,00 

15265 Devafilter ø 125 mm 185,00 

15266 Devafilter ø 160 mm 320,00 

WISY cycloonfilter 

Door de draaikolkbeweging wordt het regenwater over het RVS filterelement gevoerd, en door de 
centrifugaalkracht wordt het water door de mazen gezogen.  Vuildeeltjes worden samen met het restwater 
afgeleid naar de overloop. 

art.nr. artikel € / stuk 

15251 
Wisy WFF 100 cycloonfilter
( tot 200 m² dakoppervlak ) 

355,00 

15252 
Wisy WFF 150 cycloonfilter
( tot 500 m² dakoppervlak ) 

480,00 

Azura VRW NG zeef- en zandvangput voor regenwater 

De VRW125 NG wordt gebruikt voor het verzamelen en filteren van regenwater vóór het wordt afgevoerd 
naar een regenwatertank. 

art.nr. artikel € / stuk 

15262 VRW NG bodem dia 400 mm 138,00 

152621 VRW NG filterelement 57,00 

152622 VRW NG korf 95,00 

15260 VRW NG gietijzer deksel 175,00 
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Wavin PE pompput 

De Wavin HDPE kelderpompput met lekflens voor verankering is standaard klaar om mee in de vloerplaat 
van een betonkelder te gieten.  Een handige, lichte en gemakkelijk te plaatsen pompput met een inhoud van 
65 liter en bijgevolg niet geschikt voor grote debieten.    

art.nr. artikel € / stuk 

15279 
Wavin HDPE 
kelderpompput 1575,00 

AZURA infiltratiebekken 

De AZURA infiltratiebekkens ( inhoud 600 of 1000 liter ) zijn rondom omwikkeld met een geotextiel en 
voorzien van 2 PVC-aansluitmoffen diameter 160 mm met rubberdichting. 

Meerdere units kunnen d.m.v. een stuk PVC buis ø 160 mm met elkaar verbonden worden. 

art.nr. artikel € / stuk 

A = 

15269 
Azura infiltratiebekken 
inhoud 600 l 
afm. 1500x600x400 mm 

285,00 

15270 
Azura infiltratiebekken 
inhoud 1000 l 
afm. 2500x600x400 mm 

510,00 

15282 
Azura zandvangput + 
opzetrand + gietijzeren 
deksel  

200,00 

B =   +  + 

15281 

Azura startpakket : 
infiltratiebekken 1000 l 
+ zandvangput + 
opzetrand+deksel 

650,00 A + B 


