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 Inleiding 

Ons klimaat verandert. Mens en dier passen zich aan. Onze overheid helpt daarbij, maar kan niet alles 
oplossen of voorkomen. Iedereen kan helpen. 

Waterstopshop heeft een compleet pakket aan beschermende middelen die voor zowel particulieren, 
overheid als ook bedrijven wateroverlast of droogte  beperken om schade te voorkomen.   

Deze brochure geeft een beknopt overzicht van onze mogelijkheden.  
Heeft u te maken of te maken gehad met wateroverlast of droogte? Zorg dan voor de juiste producten 
ter bescherming. 

Mocht u in deze brochure niet precies vinden wat u nodig heeft, neem dan contact op met onze 
vriendelijke en behulpzame klantenservice. Wij zijn er om u te helpen. 



 

Een verlengingspaal wordt gebruikt om twee barrières of een reeks barrières samen te 
voegen voor bijvoorbeeld openslaande dubbele deuren. Lengtes van meer dan 3 meter 
kunnen zo eenvoudig worden afgedicht. 

Beveiliging voor uw Flood Barrier tegen 
ongewenste leegloop of diefstal. 

De Flood Barrier van Waterstopshop is de enige waterkering met een 
uniek gepatenteerd pneumatisch pompmechanisme. Het vereist dan ook 
geen gereedschap of andere bevestigingen. 

Overstroming producten 
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Ons advies bij aankoop van de Flood Barrier is een REPLACEMENT 
TUBE te bestellen. 

We adviseren daarnaast na ieder gebruik de afdichting grondig te 
controleren en indien nodig te vervangen. Vervang de afdichting 
jaarlijks. 

SnorkelVent is een eenvoudig, betaalbaar en effectief 
product om u een permanente overstromingsbescherming 
te geven voor uw ventilatie doorlaten. Dit zonder een flap 
af te sluiten en of een hoes aan te brengen. 

Hoogtes mogelijk van 310mm, 450mm en 600mm. 

Patch IT is een op rubber gebaseerde afdichtingsstrook, dit 
product voorkomt water binnendringen door afvoer 
e.d. tijdens overstromingen.

Overstroming producten 



 

Shower Stack beschermt uw douche en bad op de 
begane grond van overstromingswater wat toegang 
heeft via uw leidingsystemen. 

Toilet Dam is een effectief 
hulpmiddel voor het blokkeren van 
elke breedte of vorm van toiletpot 
tegen terugstromend rioolwater 
tijdens een overstroming. 

(Geschikt voor de meeste merken 
en modellen) 

Overstroming producten 
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Elk HydroPack® unit absorbeert tot 15 liter water. HydroPack® wordt 
geactiveerd met zoet water. Het ontwerp van HydroPack® is een 
directe vervanging voor zandzakken en kan opgebouwd 
worden als een barrière om stromend water te stoppen of te 
beperken. 

Elk HydroSack® unit absorbeert tot 20 liter water. HydroSack® wordt 
geactiveerd met zoet water. Het ontwerp van HydroSack® zorgt voor 
een gecontroleerde spreiding over de 3 secties waardoor de inhoud 
niet van de ene naar de andere kant kan bewegen, dit innovatieve 
product past in openingen en deursponningen 

Het Hydro pakket is een hoogwaardige en moderne methode om een barrière te 
creëren tegen overstromingswater. Dit zonder gesjouw van zandzakken en de 
producten zijn daarnaast biologisch afbreekbaar. 

Elk HydroSnake® unit absorbeert maximaal 20 liter water. 
HydroSnake® wordt geactiveerd met zoet water. Dit innovatieve 
product van 120 cm lang kan worden verspreid in open plekken 
om stroming van water te leiden. 

Overstroming producten 



 

De Boxwall is een vrijstaande tijdelijke waterkering. 
Het is speciaal ontworpen voor de stedelijke omgeving, 
met effen oppervlakken zoals asfaltstraten en betonnen 
vloeren. Het product is ontwikkeld om snel water af te 
buigen en/of te stoppen. 

De Gablewall is in de eerste plaats een aanvulling op de Boxwall.  
De Gablewall maakt het mogelijk een stoeprand te passeren of om 
de lengte aan te passen van de Boxwall.  

Daarnaast word deze ook gebruikt als 
eindstuk bij muren en of wanden.  

Overstroming producten 
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De Pressure Guard is een accessoire voor de Tubewall. 
Het maakt het mogelijk om de Tubewall aan te sluiten 
op een compressor of een persluchtinstallatie. Het 
apparaat bevat een drukreduceerventiel dat de 
luchtdruk in de buiswand binnen het aanbevolen 
interval handhaaft, dichtbij 7 kPa (70 mbar of 1 psi). Als 
er een luchtlek optreedt, herstelt de drukbewaker 
onmiddellijk de druk. 

Tubewall is een tijdelijke waterkering. Het bestaat uit een 
aantal lucht opgeblazen delen ("buizen") die onderling verbonden zijn 
door gewone ritsen om een continue beschermende barrière te vormen. 
Lengtes vanaf 10 meter. 

Overstroming producten 



Wateropslag 

Wateroverlast of juist watergemak? 

Koppel uw regenafvoer af van het riool en vang het op in bijvoorbeeld uw kruipruimte of kelder. 
Zo word het riool ontlast en blijft uw woonwijk droog. 

Dit water kunt u weer gebruiken voor uw tuin, autowassen of doorspoelen van toilet e.d.  
Zo wordt uw waterrekening lager en helpt u uw tuin in tijden van droogte overleven. 
Onze waterzakken zijn eenvoudig uit te rollen en aan te sluiten. We hebben zakken met inhoud 
vanaf 1000 liter tot maximaal 500.000 liter.  

Een passend pompsysteem is verkrijgbaar waardoor u enkel uw tuinslang nog hoeft aan te 
koppelen.  

Eventueel kunnen wij plaatsing en 
installatie voor u verzorgen. Vraag 
hiervoor offerte aan. 

Prijs voorbeeld waterzak 
10.000liter €806,-  
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klant specifiek 

De Porta is een extreem lichte, op maat gemaakte 
waterkering. Dit slimme overstromingspaneel is 
eenvoudig te installeren; in minder dan 2 minuten kan 
het worden geplaatst voor deuren, ramen en grotere 
openingen. Deze waterkering is vooraf geïnstalleerd 
met bijna onzichtbare geleidingsrails om de 
architectuur van de gebouwen niet te veranderen. 
Met zijn verwijderbare palen kan de Porta grote 
openingen tot bijna elke lengte beschermen. 
Optioneel kunnen de geleiderails worden uitgerust met 
een stijlvolle verwijderbare verlichtingsarmatuur 
wanneer de barrière niet op zijn plaats zit. 

Muro - Modular Flood Barrier 

De Muro bestaat uit holle, versterkte 
aluminium carrosseriesegmenten en is 
geplaatst in twee U-vormige montageprofielen 
om deur- en poortopeningen te beschermen. 
De barrière secties zijn uitgerust met speciale, 
eenvoudig samendrukbare afdichtingen. Deze 
waterkering is al wereldwijd gebruikt en heeft 
zijn effectiviteit bewezen. 

Porta 

De Self Closing Flood Door-reeks heeft het 
principe gemeen van het benutten van de 
kracht van het weer om de waterkering te 
activeren om een innovatieve en 
kosteneffectieve oplossing te bieden die 
strategische stedelijke en commerciële 
gebieden dient en beschermt. 
De zelfsluitende vloeddeur is ontwikkeld 
om deuren, dubbele deuren en kleine 
poorten te beschermen tegen 
overstromingen. 

SCFD - Zelfsluitende overstromingsdeur 



klant specifiek 

Pneumatisch geregelde stormvloedkering 

De automatische waterkering is geschikt voor een 
breed scala van situaties. Een afdichting, horizontaal 
gemonteerd binnen het waterkering stelsel, wordt 
bediend met een druk op de knop of automatisch 
geactiveerd door een optische watersensor. 
Pneumatische cilinders duwen de afdichting tegen 
verticale afdichtstijlen en zorgen voor een lekdichte 
afdichting. Het systeem wordt aanbevolen om 
ondergrondse garages, ingangen, infrastructuur e.d. 
droog te houden in tijden van overstromingen. 

SCFD - Zelfsluitende overstromingsdeur 

Velox 
De Velox is een snelle inzet, een uitroldam 
die het overstromingswater gebruikt om 
zichzelf te ontplooien en om een effectieve 
barrière tegen overstromingen te creëren. 
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De Inflo is een opblaasbare buis die (riool) water in afvalleidingen blokkeert. De sterke rubberen balgen 
kunnen worden opgeblazen door middel van een handpomp. Beschikbaar voor buisdiameters van 48 
mm tot 320 mm. 

Inflo 

De full-port terugstroomklep biedt een permanente oplossing 
voor de terugstroming van afvalwater en afvalwater 
afkomstig van toiletten en badkamers. Omdat de klep 
horizontaal blijft wanneer hij niet wordt gebruikt, zorgt hij 
voor een betere doorstroming in de kamer in vergelijking met 
terugslagkleppen met een af te sluiten sluiting. Dit vermindert 
het risico op blokkades aanzienlijk. 

Terugslagklep met volledige poort 

klant specifiek 



Mogelijk heeft u een product gevonden dat u kan helpen en overweegt e.e.a. aan te schaffen. Wij 
adviseren u niet te wachten tot het probleem zich opnieuw aandient maar direct aan te schaffen 
wat u denkt nodig te hebben. Bij vragen kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Ons klimaat 
verandert en wordt steeds extremer. Dit gaat niet vanzelf weer weg. 
Omdat wij ook beseffen dat e.e.a. een onvoorziene grotere uitgave kan zijn, bieden wij de 
mogelijkheid om aanschaffen boven de € 100,- via de webshop in 3 renteloze termijnen te betalen. 
U kiest bij afrekenen eenvoudig voor deze optie.  

Als u voorgaande mogelijkheden heeft doorgenomen kan het ook goed zijn dat u vragen of 
opmerkingen heeft met betrekking tot de producten of de toepassing daarvan.  
Ook kan het zijn dat u niet heeft gevonden wat u zoekt of graag zou zien voor uw pand of toepassing. 
Neem in dit geval altijd contact op met ons.  

We zijn voortdurend bezig onze portfolio uit te breiden en nieuwe producten te ontwikkelen, naar 
aanleiding van nieuw opgedane kennis en uw ervaringen. 
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Name: Waterstopshop B.V. 
Adres: Witteveenweg 1, 4612 RA Bergen op Zoom, The Netherlands 

Tel: +31 (0) 164 743 113  E-mail: info@waterstopshop.nl Web: 
http://www.waterstopshop.nl  KVK: 65210697
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