
Kunststof draingoten

Horticoop levert verschillende soorten draingoten, zoals de rechthoekige draingoot en 
de V-draingoot. De draingoten zijn waterdicht en bieden een milieubewust irrigatie-
systeem voor drainwater in de groenten- en plantenteelt. U kunt zelf kiezen uit 
verschillende bodemmaten en gootbreedten. De draingoten zijn geschikt voor instal-
latie met substraatbakken, substraatmatten en substraatpotten.

Rechthoekige draingoot
De rechthoekige draingoot is de waterdichte en milieubewuste oplossing voor het 
opvangen en recirculeren van drainwater in de groenten- en bloementeelt. De goot 
heeft een vlakke bodem en twee rechtopstaande zijkanten. Voor elke installatie met 
substraatmatten, substraatbakken of substraatemmers kan een passende gootkeuze 
gemaakt worden uit het grote keuze van afmetingen, kaplengtes en hulpstukken. 
Plaatsing van matten en bakken in de goot, eventueel verhoogd op tempexstroken of 
gootbruggen, is met dit standaard product mogelijk. 

V-draingoot
De V-goot kan gebruikt worden als afvoerkanaal in de grond en als afvoerkanaal onder 
teeltreksystemen. De advisering is een naar binnen gerichte wand van minimaal 25mm 
om vervorming van de goot tegen te gaan. Andere afwijkende maten zijn op aanvraag.

Draingoten zijn gemaakt van een witte of zwarte kunststof, zijn Uv-bestendig en kun- 
nen milieuvriendelijk worden verwerkt. In de fabriek wordt de goot gevouwen en op- 
gerold volgens de specificaties van de opdrachtgever en met behulp van een uitlegmal 
eenvoudig ter plaatse in vorm gezet. Op geëgaliseerde ondergrond leveren de goten 
een topprestatie. Naast de draingoten zijn er doorvoersets voor aansluiting op onder-
grondse centrale afvoersystemen en gootbruggen voor ondersteuning beschikbaar.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met Horticoop  
Technical Services via telefoon: +31(0)10 52 41 679 of stuur een e-mail naar  
techniek@horticoop.nl
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