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DAKGOTEN 
 

 

Algemeen  

Wij kunnen uw bestaande goten op verschillende 

manieren renoveren. De meest toegepaste methode 

is het verwijderen van bestaande goten en het 

aanbrengen van een compleet nieuwe kunststof- of 

polyester goot. Daarnaast kunnen wij ook een 

bestaande gootbak opnieuw bekleden met diverse 

soorten kunststof en vervolgens traditioneel zink in 

de gootbak plaatsen.  

 

 

Kunststof goten 

Kunststofgoten worden m.b.v. extrusietechnieken 

vervaardigd uit een mengel van verschillende 

kunststoffen. Dit mengel wordt door een matrijs 

geperst en als gootmodel afgekoeld. Standaard in wit 

of crème en tot ca.18 meter lengte (i.v.m. transport). 

Er zijn 4 basismodellen welke uitgebreid kunnen 

worden met smetplanken en/of gootklossen. Ook is er 

een mogelijkheid om modellen samen te voegen tot 

een gecombineerd gootmodel.  

 

Polyester goten 
Polyester goten worden gemaakt door een 

combinatie van glasvezelversterkt polyester, 

verzinkte beugels en PU-stroken in een mal aan te 

brengen m.b.v. spuittechnieken. Eindstukken en 

hoeken worden naadloos aan de goot gelamineerd, 

net als een montageflap, welke exact volgens uw 

dakhelling wordt aangebracht. Standaard in 

polyestergrijs, maar meestal in crème afgelakt. Er zijn 

wel 10 basismodellen, welke zijn uit te breiden met 

diverse smetplanken en gootklossen. 
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Maatwerk 

Er zijn ook situaties waarin een prefab-goot niet de 

gewenste uitstraling brengt. Dan kunnen we uiteraard 

voor u een goot-op-maat maken. Dit wordt doorgaans 

uitgevoerd door een nieuwe draagconstructie aan  te 

brengen en uit te lijnen, welke wordt afgewerkt met 

één van de vele kunststofproducten uit ons 

assortiment. Vervolgens wordt de wateropvang 

geregeld door bv. een zinken gootbak in de nieuwe 

constructie aan te brengen. 

 

Accessoires 

Zoals gezegd zijn alle goten uit te breiden met 

smetplanken en/of gootklossen. Verder kunnen we 

ook overstekplafonds, windveren en dakranden 

voorzien van kunststof of polyester. Er zijn ook bij 

deze toepassingen weer vele mogelijkheden, elk met 

zijn eigen voordelen. Ook kunnen wij uw dak voorzien 

van nieuwe dakbedekking, dakrandafwerking, 

lichtkoepels en ga zo maar door. De mogelijkheden 

zijn zeer uitgebreid, wij informeren u hier graag over. 

Onderhoud 

Onze kunststofproducten behoeven geen onderhoud. 
Het is uiteraard aan te raden e.e.a. regelmatig met een 
niet agressief schoonmaakmiddel te reinigen. 
Controleer ook regelmatig uw goten en afvoeren op 

verstoppingen door takken, bladeren of andere 

vervuiling. Dit garandeert u een zorgeloos functioneren 

van uw dakgoten.. 

Bij klachten graag direct contact met ons opnemen.  

 

 

Ydema Kozijnen BV 
De Alde Mar 10 
9035 VP   Dronrijp 
T.   0517-23 22 66 
F.   0517-23 22 19 
E.   info@ydema.nl 
I.    www.ydema.nl 
Openingstijden showroom: 
- maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00. 
- ’s avonds en in het weekend op afspraak. 
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