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TECHNISCHE TEKENING 

(WATER) KELDER
Betonnen (water)kelders, technische ruimtes, wijnkelders etc. 

PRODUCTOMSCHRIJVING
Prefab kelders vormen de ideale oplossing om extra bergingsruimte of  
een technische ruimte te creëren. Een prefab kelder kan voor ontelbaar 
veel doeleinden gebruikt worden, denk maar aan een koele berging, 
wijnkelder, wasplaats, opbergruimte, etc.

GEP kan de kelders ook leveren als prefab voorgemonteerde technische 
ruimtes. De kelder wordt dan prefab voorzien van voorgemonteerde 
pompen, dompelpompen en/of sprinklerpompen. Daarnaast kan GEP 
de technische ruimte afwerken met talloze specifieke klantwensen zoals 
bijvoorbeeld een ladder, trap, deksels, verlichting, afvoerputje etc. 

Op klantwens kunnen de kelders ook uitgevoerd worden met een 
kunststof mangat in de dekplaat waarop de Varitank schacht en deksels 
van GEP passen. 

TOEPASSINGSGEBIED 
De prefab kelders zijn ook ideaal om onder tuinhuisjes of onder een nieuw 
te bouwen ruimte te plaatsen, zoals een garage of veranda. Op die manier 
krijgt uw woning of tuinhuis toch nog die extra ruimte die u nodig heeft. 
De toegang tot de kelder wordt door u bepaald volgens de gewenste 
positie van de trapopening. 

TECHNISCHE TEKENING TECHNISCHE GEGEVENS KELDER

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Type L1 in 
cm

B1 in 
c m

H1 in 
cm 

L2 in 
cm 

B2 in 
cm

H2 in 
cm 

Gewicht 
in kg

K1 200 230 210 244 274 260 9.432

K2 300 230 210 344 274 260 12.484

K3 400 230 210 444 274 260 15.537

K4 400 300 210 448 348 263 21.180

K5 500 300 210 548 348 263 25.180

K6 600 300 210 648 348 263 29.196

K7 700 300 210 748 348 263 33.304

BESTELGEGEVENS

Art nr NAAM PG

401361 Kelder beton K1 8

401362 Kelder beton K2 8

401363 Kelder beton K3 8

401364 Kelder beton K4 8

401365 Kelder beton K5 8

401366 Kelder beton K6 8

401367 Kelder beton K7 8

De kelders kunnen voorzien worden van verschillende doorvoeringen, op 
klantwens te realiseren. Dat geldt ook voor een trapgat of mangat. De kel-
der kan ook verhoogd worden, neem daarvoor contact op met GEP.


