
ABU CLOSET AANSLUITSTUK
met ingebouwde keerklep

242105  PP staand closet – recht  Ø 110
242106  PP staand closet – bocht Ø 110 - 90°
242108  PP staand closet – bocht Ø 110 - 45°
242109  PP staand closet – bocht Ø 110 - 22°
242110  PE wandcloset – recht  Ø 110 compleet

Probleemoplosser
Het belangrijke voordeel van de ABU closet-aansluitstukken 
met ingebouwde keerklep is dat deze direct achter zowel een 
staande als wandcloset kunnen worden geïnstalleerd. 
Dit betekent, ook in geval van calamiteiten bij bestaande 
installaties, dat zonder ingrijpend hak-, breek- of graafwerk, 
het probleem eenvoudig kan worden opgelost. Verder biedt 
de ABU keerklep een belangrijke terugstroombeveiliging aan 
toilet-aansluitingen op hogere verdiepingen in bijvoorbeeld 
appartementencomplexen.  
 
Installatiegemak
Net als de standaard ABU closet-aansluitstukken eenvou -
dige installatie zonder verlijming en of schroefverbindingen. 
Zonder speciale aanpassingen, universeel toepasbaar op alle 
genormeerde closetpotuitvoeringen.

Optimale betrouwbaarheid
Uitgebreid getest en in het bezit van testcertifcaten volgens 
DIN-EN 997, 5.2.6 (doorstroming tijdens spoelingen), DIN-EN 
476, 5.5 (temperatuurbestendigheid tot 95°C) en LGA (pro -
ductdesign).

Producteigenschappen
● Gegarandeerd stank- en waterdicht dankzij de verankerde 
 afdichtingsring aan de binnenzijde van het 
 closet-aansluitstuk. 
● De keerkleppen voor staande closetpotten zijn standaard 
 vergrendelbaar bij eventuele  onderhoudswerkzaamheden
  aan de hoofdriolering. 
● De achterzijde van de ingebouwde keerklep is uitgevoerd 
 in ‘knaagdierbestendig’ RVS 
● Geen risico op verstopping dankzij gepatenteerd 
 ‘doorstroom’ ontwerp
● Compleet assortiment, met zowel uitvoeringen voor 
 staande als wandclosets

Misschien bent u er tijdens uw werk ook wel eens mee 
geconfronteerd: een rat in de toiletruimte..! Vooral in 
oudstedelijke gebieden wil het wel eens gebeuren dat 
een rat via de closetpot het huis binnendringt. 
Dit veroorzaakt bij de bewoners vanzelfsprekend 
veel hilariteit. Met de nieuwe keerklep van ABU is dit 
probleem, en mogelijke wateroverlast, in één klap 
voorgoed verleden tijd!

ABU PROBLEEMOPLOSSER: KEERKLEP VOOR 
MONTAGE DIRECT ACHTER DE CLOSETPOT

EXTRA BEVEILIGING TEGEN TERUGSTROMING 
RIOOLWATER EN ONGEWENST RATTENBEZOEK.


