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ALGEMENE INFORMATIE

duurzaamheid en kwaliteit

HPL

Indien u een alternatief zoekt voor het werken met de
buisleidingen, dan brengen onze vloergoten wellicht
een uitkomst. Door te werken met open vloergoot
wordt achteraf een grotere flexibiliteit geboden.
Indien u bijvoorbeeld extra bekabeling wenst of de
bekabeling vernieuwd dient te worden, dan biedt
een installatie met vloergoot grote voordelen!

Onze open vloergoot systemen zijn geschikt voor
toepassing in de gestorte vloer. Hierbij worden
de goten gebruikt om contactpunten te voeden
en overige invullingen als data aan te sluiten.
Verschillende systemen zijn verkrijgen met ieder
zijn sterke punten. In deze brochure vindt u een
totaaloverzicht met alle mogelijke standaardopties.

Om bekabeling aan te brengen in de vloer kan gekozen
worden voor verschillende toepassingen met ieder zijn
voor- en nadelen. Lees u goed in over wat mogelijk is, om
het meest geschikte systeem te vinden. Heeft u vragen?
Vraag het ons en wij zullen u altijd zo goed mogelijk van
dienst zijn, contactgegevens vindt u op het voorblad van
deze brochure.

HPL kent een uitgebreid assortiment. Om zeker te zijn
dat u altijd het meest geschikte product voor ogen
heeft, is het goed bewust te zijn van de verschillende
mogelijkheden.
Naast de producten in deze brochure, bieden wij
ook enkele mooie vloerdoosoplossingen, verzonken
vloergootsystemen en bureausystemen.
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SYSTEEMOVERZICHT

HPL

keuzemogelijkheden
10

9
8

7
6
5
4

3
2
1

1 - Montagebeugels
2 - Open vloergoten
3 - Scheidingsschot 230V/data
4 - Easybox
5 - Vloerdoos Compact 30mm / 55mm

Het open vloergootsysteem van HPL biedt u een scala aan
mogelijkheden. Met de componenten uit bovenstaand
systeemoverzicht kunt u voor bijna alle situaties een oplossing
configureren.
U heeft de keuze uit de volgende oplossingen:
* Easy-box systeem met compacte vloerdoos
* Compacte vloerdoos in gootdeksel
* Kabeldoorvoer in de deksel
* Vloergoten in combinactie met buisleiding

6 - Blinddeksels, lengte 625mm
7 - Deksels met kabeldoorvoer, lengte 625mm
8 - Instortvloerdozen
9 - Aftak/-hoekstukken
10 - Eindstukken

standaard 200, 400 of 600 millimeter breed
30, 40, 70 of 90 millimeter diepte
verschillende gootvolumes
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SYSTEEMOVERZICHT

renovatie-opties: inbouwdiepte <55

HPL

Indien u een beperkte inbouwdiepte beschikbaar heeft, bieden de HPL open vloergoten uitkomst. Bij een
inbouwdiepte van 55 millimeter of kleiner is het vaak lastiger om aansluitpunten (230V en data) te creëeren. Toch is
dit gewoon mogelijk bij toepassing van het HPL open vloergootsysteem.

U heeft de keuze uit de volgende oplossingen:
* Easy-box systeem met compacte vloerdoos
Benodigde componenten:
- Easybox 55/85mm
- Vloerdoos Compact
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)
Let op! Bij gebruik van de Easybox is plaatselijk een
inbouwdiepte van 55 millimeter benodigd, aan te
vullen met een 40 millimeter vloergoot.
* Kabeldoorvoeren in de deksels
Benodigde componenten:
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Deksel met kabeldoorvoer
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)

* Goten in combinactie met buisleiding
Benodigde componenten:
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Instortvloerdoos
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)
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SYSTEEMOVERZICHT

nieuwbouw-opties: inbouwdiepte >55

HPL

Indien u voldoende inbouwdiepte beschikbaar heeft, dan kan gekozen worden voor extra capaciteit. Doordat hierbij
gebruik gemaakt kan worden van diepere vloergoten, kunnen ook de vloerdozen direct in de vloergoot geplaatst
worden. Dit zorgt voor een systeem met optimale flexibliteit.

U heeft de keuze uit de volgende oplossingen:
* Easy-box systeem met compacte vloerdoos
Benodigde componenten:
- Easybox 55/85mm, 75/125mm of 95/145mm
- Vloerdoos Compact 30mm of 55mm
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)

* Compacte vloerdoos in gootdeksel
Benodigde componenten:
- Vloerdoos Compact 30mm of 55mm
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Deksel met uitsparing 248x248mm
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)

* Goten in combinactie met buisleiding
Benodigde componenten:
- Open vloergoot
- Blinddeksel
- Instortvloerdoos
- Montagebeugel
- Scheidingsschot (optioneel)
- Aftak-/hoekstukken (optioneel)
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SYSTEEMONDERDELEN
open vloergoten

234
200

25

30

41

200

35

40

41

852.2510 type 200x40
Open vloergoot met een buitenmaat van 234x40
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van ongeveer
88 datakabels.

434
400

40
35

851.2510 type 200x30
Open vloergoot met een buitenmaat van 234x30
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van ongeveer
66 datakabels.

234

81

HPL

872.2510 type 400x40
Open vloergoot met een buitenmaat van 434x40
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van ongeveer
156 datakabels.
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SYSTEEMONDERDELEN
open vloergoten

434
400

434
400

85

90

81

877.2510 type 400x90
Open vloergoot met een buitenmaat van 434x90
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van
ongeveer 390 datakabels.

634
600

65

121

70

875.2510 type 400x70
Open vloergoot met een buitenmaat van 434x70
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van
ongeveer 312 datakabels.

65

70

81

HPL

895.2510 type 600x70
Open vloergoot met een buitenmaat van 634x70
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van
ongeveer 472 datakabels.

634
600

85

90

121

897.2510 type 600x90
Open vloergoot met een buitenmaat van 634x90
millimeter, voorzien van mogelijkheid voor
scheiding 230V en Data.
Deze vloergoot heeft een maximale capaciteit van
ongeveer 590 datakabels.
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SYSTEEMONDERDELEN

Easybox behuizingen (optioneel toepasbaar)

De Easybox behuizingen vormen binnen het HPL
open vloergootsysteem een welkome aanvulling,
waardoor het installatiegemak wordt vergroot.
Deze behuizingen zijn in hoogte stelbaar door middel
van de vier schroefpunten op de hoeken. Hiermee is
de bovenzijde dus ook van bovenaf in hoogte stelbaar.
Het op hoogte stellen van open vloergoten is vaak
een lastige klus, maar door het gebruik maken van dit
systeem wordt de installatie voor de installateur een
stuk eenvoudiger gemaakt.
Tevens kan de Easybox behuizing ingezet worden
als kruis-/hoekpunt, waardoor het werken met
aftakstukken niet meer nodig is.

HPL

Naast de eenvoudige stelmogelijkheid biedt de
Easybox een ander groot voordeel. Door de breedte
van de behuizing verliest u geen capaciteit in de
goot. Hierdoor kunnen de open vloergoten smal
gehouden worden en dient alleen op plekken waar
aansluitpunten komen, de Easybox geplaatst te
worden. De overtollige bekabeling kan netjes naast
of onder de vloerdozen door lopen. Zo blijft de
installatie netjes en niet onnodig kostbaar.
In onderstaande illustratie is te zien hoe overtollige
bekabeling netjes door kan lopen door het toepassen
van de Easybox.
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SYSTEEMONDERDELEN

55/85

30

Easybox behuizingen (optioneel toepasbaar)

860.1053 Easybox 55/85
Geschikt voor goot:
851.2510 type 200x30

40

614

55/85

HPL

Instelbaar van 55 tot 85 millimeter

860.2053 Easybox 55/85
Geschikt voor goot:
852.2510 type 200x40
852.2510 type 400x40

860.5093 Easybox 95/145
Geschikt voor goot:
875.2510 type 400x70
Instelbaar van 95 tot 145 millimeter

95/145

90

95/145

70

Instelbaar van 55 tot 85 millimeter

860.7093 Easybox 95/145
Geschikt voor goot:
877.2510 type 400x90
Instelbaar van 95 tot 145 millimeter
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SYSTEEMONDERDELEN

draagbruggen

Draagbruggen 200 millimeter
Voor de open vloergoten van 200 millimeter
breed, zijn draagbruggen niet nodig. In verband
met zeer zware belasting, is dit op aanvraag nodig.

HPL

niet van toepassing

Draagbruggen 400 millimeter
Voor alle open vloergoten van 400 breed, raden wij
aan om gebruik te maken van de draagbruggen.
Zeker op plekken die regelmatig belast worden.

Draagbruggen 600 millimeter
Bij de open vloergoten van 600 breed, zijn
draagbruggen noodzakelijk om het doorzakken
van de deksels te voorkomen. De draagbruggen
zorgen voor een hoge draagkracht.
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SYSTEEMONDERDELEN
montagebeugels

HPL

850.2540 montagebeugel type 200
Montage en stelbeugel geschikt voor de goten
van 200 millimeter breed. Deze beugels zijn
gemaakt van sendzimir plaatstaal van 2 millimeter
dik om te zorgen voor voldoende stevigheid.

870.2540 montagebeugel type 400
Montage en stelbeugel geschikt voor de goten
van 400 millimeter breed. Deze beugels zijn
gemaakt van sendzimir plaatstaal van 2 millimeter
dik om te zorgen voor voldoende stevigheid.

890.2540 montagebeugel type 600
Montage en stelbeugel geschikt voor de goten
van 600 millimeter breed. Deze beugels zijn
gemaakt van sendzimir plaatstaal van 2 millimeter
dik om te zorgen voor voldoende stevigheid.
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SYSTEEMONDERDELEN

HPL

scheidingsschoten

842.2530
type 40

845.2530
type 70

847.2530
type 90

30

20

841.2530
type 30

60

14

80

14

14

14
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SYSTEEMONDERDELEN

HPL

eindstukken

Eindstukken goten type 200

851.2560 type 200x30

852.2560 type 200x40

Eindstukken goten type 400

872.2560 type 400x40

875.2560 type 400x70

877.2560 type 400x90

Eindstukken goten type 600

895.2560 type 600x70

897.2560 type 600x90
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SYSTEEMONDERDELEN
hoek-/aftakstukken

HPL

Aftakstukken goten type 200

851.2550 type 200x30

852.2550 type 200x40

Aftakstukken goten type 400

872.2550 type 400x40

875.2550 type 400x70

877.2550 type 400x90

Aftakstukken goten type 600

895.2550 type 600x70

897.2550 type 600x90

16

HPL

gebruiksvriendelijke producten
plug-and-play te installeren
luxueuze uitstraling

SYSTEEMONDERDELEN

deksels

HPL

Deksel blind

Deksel met uitsparing vloerdoos compact, 248x248mm

Deksel met kabeldoorvoer
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SYSTEEMONDERDELEN

HPL

deksels

Deksel blind
431

625

625

850.2520 type 200
Blinddeksel

631

625

231

870.2520 type 400
Blinddeksel

890.2520 type 600
Blinddeksel

Deksel met uitsparing vloerdoos compact
431

625

625

870.2523 type 400
Deksel met uitsparing 248x248mm

890.2523 type 600
Deksel met uitsparing 248x248mm

Deksel met kabeldoorvoer

231

100

850.2521 type 200 met kabeldoorvoer
Deksel met kabeldoorvoer 100x100mm
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INVULMOGELIJKHEDEN
Vloerdoos Compact 30mm

De vloerdoos compact is speciaal ontwikkeld voor
een perfecte klemming in dunne vloeren. Hiermee is
dit product perfect geschikt voor toepassing in het
open vloergootsysteem.
De 30mm uitvoering is daarbij de meest ondiepe
variant door toepassing van de 3-polige chassisdelen.
Door toepassing van dit product wordt zoveel
mogelijk ruimte gehouden voor het doorvoeren van
bekabeling door de goot of in de Easybox.
Naast de vier stroompunten, beschikt deze vloerdoos
over 0 tot 6 datapunten. Dit zijn uitsparingen
waarin dataconnectoren eenvoudig ingeklikt
kunnen worden. Zoals u gewend bent binnen het
HPL assortiment, wordt deze vloerdoos onder één
artikelnummer geleverd.

HPL

Specificaties:
Artikelnummer: 		
785.4220
Typenaam: 		
vloerdoos compact 30mm
Model:			vierkant
Vloertype:		 staalplaatvloer
Aansluitwijze:		
chassisdeel 3-polig male
Aantal 230V:		
4
Uitvoering 230V:
chassisdeel 3-polig female
Aantal data-uitsp.:
6
Uitsparingsmaat data: 15 x 19.6 mm
Type klapdeksel:		
Kunststof T3 antraciet
Inlegdiepte klapdeksel: 3 - 4 mm
Draagkracht:		
350 kg veiligheidsfactor 2
Uitsparingsmaat deksel: 248 x 248 mm
Nom. stroom:		
16A
Nom. spanning:		
230V
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INVULMOGELIJKHEDEN
Vloerdoos Compact 55mm

Net als de 30mm variant is ook deze vloerdoos perfect
geschikt voor klemming in de deksels van staalplaat.
De 55mm uitvoering beschikt over randaarde
wandcontactdozen. Ook deze uitvoering is zo ondiep
mogelijk gehouden, zodat er zoveel mogelijk ruimte
blijft voor het doorvoeren van bekabeling in de
vloergoot of in de Easybox behuizing.
De vloerdoos beschikt standaard over vier
stroompunten en 0 tot 8 aansluitmogelijkheden voor
data. Hiernaast is het mogelijk om te kiezen voor
4 M45-uitsparingen, welke geschikt zijn voor alle
inzetplaten met een afmeting van 45 bij 45 millimeter.
De compact vloerdozen worden volledig getest en
gekeurd en worden plug-and-play afgeleverd.

HPL

Specificaties:
Artikelnummer(s):
785.1231 of 715.1232
Typenaam: 		
vloerdoos compact 55mm
Model:			vierkant
Vloertype:		 staalplaatvloer
Aansluitwijze:		
kabel met 3-polige steker
Aantal 230V:		
4
Uitvoering 230V:
WCD wit 45gr met randaarde
Aantal data of M45-uits.: 8x data of 4x M45
Uitsparing data/M45: 15 x 19.6 mm of 45 x 45 mm
Type klapdeksel:		
Kunststof T3 antraciet
Inlegdiepte klapdeksel: 3 - 4 mm
Draagkracht:		
350 kg veiligheidsfactor 2
Uitsparingsmaat deksel: 248 x 248 mm
Nom. stroom:		
16A
Nom. spanning:		
230V
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PRODUCTOVERZICHT

keuzetabel

B=200mm
B=400mm
Open vloergoten
H=30mm
851.2510 - V200x30
H=40mm
852.2510 - V200x40
872.2510 - V400x40
H=70mm
			875.2510 - V400x70
H=90mm
		
877.2510 - V400x90
Aftakstukken
H=30mm
H=40mm
H=70mm
H=90mm
Eindstukken
H=30mm
H=40mm
H=70mm
H=90mm
Deksels
Blinddeksel
Kabeldoorvoer
Vloerdoos

851.2550 - V200x30
852.2550 - V200x40

		
851.2560 - V200x30
852.2560 - V200x40

scheidingsschot
(optioneel)
841.2530 - V30
842.2530 - V40
895.2510 - V600x70 845.2530 - V70
897.2510 - V600x90 847.2530 - V90
B=600mm

872.2550 - V400x40
875.2550 - V400x70
877.2550 - V400x90
		

895.2550 - V600x70
897.2550 - V600x90
		

872.2560 - V400x40
875.2560 - V400x70
877.2560 - V400x90

895.2560 - V600x70
897.2560 - V600x90

		
850.2520 - V200
850.2521 - V200

HPL

870.2520 - V400

890.2520 - V600

870.2523 - V400

890.2523 - V600

870.2540 - V400

890.2540 - V600

Easybox
(optioneel)
860.1053 Type 55/85
860.2053 Type 55/85
860.5093 Type 95/145
860.7093 Type 95/145
Let op!
Alleen toepasbaar icm
goten van 200 of 400
breed.

Vloerdozen
(optioneel)
785.4220 - 30mm
785.1231 - 55mm
785.1232 - 55mm

Montagebeugels
850.2540 - V200
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PRODUCTOVERZICHT

HPL

artikelnummers

Open vloergoten

Scheidingsschoten

Type

B=200mm

H=30mm

851.2510

H=40mm

852.2510

B=400mm

B=600mm

872.2510

Type
H=30mm

841.2530

H=40mm

842.2530

H=70mm

875.2510

895.2510

H=70mm

845.2530

H=90mm

877.2510

897.2510

H=90mm

847.2530

Aftakstukken

Deksels

Type

B=200mm

H=30mm

851.2550

H=40mm

852.2550

B=400mm

B=600mm

872.2550

H=70mm

875.2550

895.2550

H=90mm

877.2550

897.2550

Eindstukken

Type

B=200mm

B=400mm

B=600mm

Blind

850.2520

870.2520

890.2520

Kabeldoorvoer

850.2521
870.2523

890.2523

Vloerdoos

Montagebeugels

Type

B=200mm

H=30mm

851.2560

H=40mm

852.2560

B=400mm

B=600mm

B=200mm

B=400mm

B=600mm

850.2540

870.2540

890.2540

872.2560

H=70mm

875.2560

895.2560

H=90mm

877.2560

897.2560

Easyboxen

Draagbruggen

Type

uitsparing vloerdoos

blindplaat

Type

B=400mm

55/85 goot 30mm

860.1053

860.1052

H=40mm

872.2570

55/85 goot 40mm

860.2053

860.2052

H=70mm

875.2570

895.2570

H=90mm

877.2570

897.2570

75/125 goot 70mm

860.5073

860.5072

95/145 goot 90mm

860.7093

860.7092

B=600mm

Vloerdozen Compact
Type

4x230V
6xData

4x230V
8xData

Compact 30mm

785.4220

785.4221

Compact 55mm

785.1231

4x230V
4xM45
785.1232
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