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Veiligheid: klein, sterk, geel

Rendement: hoge afvoercapaciteit in compacte uitvoering

Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor vrijwel elke montagesituatie

Ruim assortiment:  breed scala aan toebehoren voor verschillende 

terrasuitvoeringen

Materiaal: thermisch geïsoleerde uitvoering

GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR

BALKON- EN TERRASAFVOERSYSTEMEN  

VAN SITA

SitaCompact verhogingselement
inclusief aansluitmanchet volgens 
klantspecificatie uit elastomeerbitumen, 
kunststof of rubber

Zeefdeksel

Roosterhouder

Roosterinlaatfilter

SitaCompact, gebogen (zijdelingse uitloop)
inclusief aansluitmanchet volgens 
klantspecificatie uit elastomeerbitumen, 
kunststof of rubber

Afdichtring

Balkon-, terrasafvoer en afwatering:
Met SitaCompact en SitaMini 

Voor een doeltreffend afwatering van kleine platte daken, terrassen, balkons 
en garages worden vaak dakkolken in een compacte, maar toch bijzonder 
efficiënte uitvoering gevraagd vanwege de beperkte montageruimte.  
Sita heeft speciaal voor deze toepassing de dakkolken SitaCompact en 
SitaMini ontwikkeld in polyurethaan (PUR). SitaCompact is een afvoerkolk 
met kleine afmetingen, maar een grote afvoercapaciteit, geschikt voor vrijwel 
elke situatie. Met name wanneer weinig vrije ruimte beschikbaar is om een 
dakafvoer te monteren, is SitaCompact de juiste keuze. Daar waar andere 
dakkolken het allang laten afweten, komt SitaCompact pas goed op dreef.
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  Handig voor toepassing op garages 

  Veilige waterafvoer op elk niveau  

  Flexibel in gebruik dankzij twee nominale diameters

  Ruime toepassingsmogelijkheden, zeer laag profiel

SitaCompact| SitaCompact schroefflens

Toepassingsgebieden:   dakwaterafvoer van balkons, terrassen, 

galerijen en garages

Nominale diameter: DN 50, DN 70 recht (verticale uitloop)

 DN 50, DN 70 gebogen (zijdelingse uitloop)

Materiaal: polyurethaan (PUR)

SitaMini

Toepassingsgebieden:  dakwaterafvoer 

 van garages 

Nominale diameter: DN 50, DN 70 recht (verticale uitloop)

 DN 50, DN 70 gebogen (zijdelingse uitloop)

Materiaal: polyurethaan (PUR)

  Kleine diameter – grote afvoercapaciteit
  Overbrugt isolatielagen vanaf 50 mm   
   Inclusief  aansluitmanchet volgens klantspecificatie of 

schroefflens
   Combineerbaar met SitaCompact en SitaCompact 

schroefflens
  Ruim assortiment toebehoren

Kwaliteitscertificaten:

Boden-, Flachdach und

Balkonabläufe

SitaCompact, recht  
(verticale uitloop)

SitaCompact schroefflens, recht 
(verticale uitloop)

SitaCompact, gebogen  
(zijdelingse uitloop)

SitaCompact schroefflens, 
gebogen (zijdelingse uitloop)

SitaMini, recht  
(verticale uitloop)

SitaMini, gebogen  
(zijdelingse uitloop)

SitaMini afvoerkolk  
voor garage
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Toebehorenmatrix: combinatiemogelijkheden

SitaCompact 
verhogings-
element

SitaCompact 
schroefflens 
verhogingselement

SitaCompact |
SitaCompact 
schroefflens, recht 
(verticale uitloop)

SitaCom pact |
SitaCompact 
schroefflens, 
gebogen (zijde-
lingse uitloop)

SitaMini 
recht

SitaMini 
gebogen

SitaMini 
opzetframe voor 
balkon met inox 
zeefdeksel

SitaMini 
opzetframe balkon 
voor lijn-
afwatering

SitaCompact 
isolatie-element

SitaCompact 
opzetframe 
voor balkon

SitaCompact 
opzetframe balkon 
voor lijnafwatering, 
met roosterinlaatfilter  
 

SitaCompact 
vlak rooster


