
HPLALGEMENE BROCHURE
bedrijfsinformatie en producten

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
5741ST Beek en Donk

2016 Alle rechten voorbehouden uitgave 17.601-02



HPL

altijd bestellen onder één artikelnummer

duurzame en veilige producten

oplossingen voor iedere situatie

HPL



HPLINHOUDSOPGAVE

algemene informatie

productgroepen installatie

productgroepen afbouw

04 - 06

07

08 - 13

14 - 16

18 - 19

21

22 - 23

24 - 25

26

27

03

gestorte-vloer systemen   

verhoogde-vloer systemen

opvoer systemen

bureau inbouwunits

bureau opbouwunits

accessoires

M45 inzetplaten



HPL HPL

04

Duurzaam, milieuvriendelijk en brandveilig
HPL gebruikt uitsluitend materiaal dat voldoet aan 
de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid. 
Dit past volledig binnen de interne cultuur die erop 
gericht is het milieu te respecteren en goed om te 
gaan met energieverbruik. 
Wij spannen ons in om zo veel mogelijk ons steentje 
bij te dragen aan een beter milieu. Verspilling 
van energie en materialen worden hierbij tot een 
minimum beperkt!

Onze kwaliteit
Om zeker te zijn van een lange levensduur, maken we 
uitsluitend gebruik van hoogwaardige grondstoffen 
en producten. Hiernaast is al ons personeel zeer 
vakkundig en in staat de lastigste taken te volbrengen. 
Ons personeel houdt van een uitdaging en we zijn 
altijd op zoek naar nieuwe oplossingen en technieken. 

We testen de complete samenstellingen en keuren 
deze volgens de Europese CE-normen. HPL is volledig 
gecertificeerd om deze markering toe te kennen 
en wordt ieder jaar gecontroleerd op de naleving 
van de gestelde regels. Voor een overzicht van onze 
testprocedure en kwaliteitscontrole verwijzen we u graag 
naar pagina 6 van deze brochure.

Het staal wordt bij een gerenommeerd bedrijf 
ingekocht, welke hierin gespecialiseerd is. Daarnaast 
nemen we alle mogelijke maatregelen en denken wij 
na over de veiligheid binnen de omgeving waarin onze 
producten geplaatst worden. Zo hebben wij gekozen 
voor een betrouwbare en veilige kunststofsoort voor 
onze klapdeksel. Het Cycolac S702 ABS materiaal 
kent verschillende voordelen ten opzichte van 
andere kunststoffen. Hiervan zijn de uitzonderlijke 
materiaalsterkte en uitstekende brandwerende 
eigenschappen slechts twee voorbeelden. Of het nu 
installatie- of afbouwproducten betreft, wij zorgen 
ervoor dat de afgeleverde producten betrouwbaar 
zijn en blijven.

Over 30 jaar nog even sterk
Door het toepassen van robuuste en sterke materialen 
zorgen wij ervoor dat uw product ook over 30 jaar nog 
net zo sterk is als bij levering. Dat wil zeggen: uiterst 
krachtig en betrouwbaar! HPL staat voor de kwaliteit 
van de producten en levert alleen producten passend 
binnen deze visie. Onze kernwaarden komen volledig 
tot hun recht binnen ons assortiment, waardoor u 
verzekerd bent van een flexibel systeem waarvan 
de mogelijkheden optimaal benut blijven voor vele 
jaren!

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. Zo zijn er opties in afmeting, materiaal 
en toepassing. 

RoHS

ALGEMENE INFORMATIE
duurzaamheid en kwaliteit
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Nederlands product
De producten en systemen van HPL worden 
volledig in Nederland geproduceerd door Hurkmans 
Plaatwerk. In de productiehal worden alle onderdelen 
uitgesneden of geknipt uit vlak plaatmateriaal, 
gevormd met behulp van kantbanken en vervolgens 
ook compleet gemonteerd, getest en geassembleerd. 
Dit levert een breed assortiment aan producten op 
welke geproduceerd zijn te Beek en Donk. 

Door eigen engineering en productie is het 
mogelijk om snel te kunnen schakelen in zowel 
productontwikkeling als productie. We kunnen 
dus ook in afwijkende situaties ontzorgen en met u 
meedenken.

Wat betreft installatie- en afbouwproducten bieden 
wij tal van mogelijkheden en 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.

ALGEMENE INFORMATIE
productie
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Ieder product wordt nauwkeurig getest en gekeurd. 
Hierbij hanteren we de belangrijke Laagspannings- 
en Machinerichtlijnen, namelijk EN 3140 en EN 
60204-1. De metingen worden uitgevoerd aan de 
hand van de gestandaardiseerde normen, waardoor 
vervolgens de testcertificaten uitgegeven kunnen 
worden. Tegelijkertijd wordt op een nauwkeurige 
manier de kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Onze kwaliteitscontrole omvat de volgende stappen:
1. Visuele inspectie
2. Spanningsval aardleiding test
3. Isolatie weerstand test
4. Diëlektrische sterkte test
5. Belasting test
6. Functionele test
7. Aardlekstroom test
8. Restspanning test

Visuele inspectie
Eerste inspectie met als doel het controleren op 
eventuele gebreken waarbij gevaar kan ontstaan 
tijdens het testen en/of gebruik (kabel-snoer kwaliteit, 
kabeltrekontlasting, bescherming volgens IP-klassen, 
voorbeveiligingen, etc.).

Spanningsval aardleiding test
Test conform EN 60204-1 20.2: Controle of de 
verbinding tussen het aardcontact van de voeding 
en de metalen gedeelten van de behuizing goed 
is (4 draads meetmethode, 6V 10A gedurende 11 
seconden).

Isolatie weerstand test
Test conform EN 60204-1 20.3. Controleren of de 
weerstand tussen aarde en fase/nul voldoende hoog 
is (gedurende 11 seconden, >= 500DC).

Diëlektrische sterkte test
Test conform EN 60204-1 20.4. Controleren of de 
diëlektrische sterkte van het isolerende materiaal 
tussen aarde en fase/nul voldoende hoog is. Deze 
test is een toevoeging op de uitgevoerde isolatie 
weerstand test (gedurende 5 seconden, >= 1000+2Un 
(± 1500V RMS).

Belasting test
Controle of het veilig is om de volledige netspanning 
aan te sturen voor de functionele test. Het product is 
hierbij ingeschakeld.

Functionele test
Controle van het totaal opgenomen vermogen van 
het product of apparaat. Hierbij wordt gedurende 60 
seconden de volledige voedingsspanning gestuurd, 
waarbij het product in functie is.

Aardlekstroom test
Controle conform EN 60204-1.Controle of de 
aardlekstroom zich ruim beneden de aangegeven 
limiet bevindt.

Restspanning test
Controle conform NEN-EN 60204-1 20.5. Controle 
of na afschakelen van het product, de resterende 
spanning ruim binnen de gestelde tijd beneden het 
gestelde niveau daalt. Bij steker aansluiting is dit <60V 
binnen 1 seconde.

ALGEMENE INFORMATIE
kwaliteitscontrole
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Gestorte-vloer systemen met buisleiding

Gestorte-vloer systemen met vloergoot

Verhoogde- vloer systemen

Opvoer systemen
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HPL HPLGESTORTE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen met buisinvoer

verbeterd door ervaring

beproefde productiemethoden

in verschillende afmetingen verkrijgbaar
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Wat betreft de vloerdoos systemen voor de gestorte-
vloer biedt HPL een aantal oplossingen. Binnen ons 
assortiment vindt u een reeks aan verschillende 
mogelijkheden in grootte en toepassing. Voor alle 
oplossingen geldt dat deze uitontwikkeld zijn naar 
aanleiding van de wens van onze klanten. Een 
langdurig proces waardoor continu verbeterd wordt.

In veel gevallen wordt gekozen voor de standaard 
vloerdozen met een buitenmaat van 254x283 
millimeter. Deze producten bieden plaats aan 
maximaal 8 M45-posities. Naast deze vloerdozen is er 
tevens keuze uit de Powerbox  met maximaal 3 M45-
posities en de ronde vloerpotten of serviceboxen met 
maximaal 4 posities.

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 catalogus.
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Instort 32mm vloerdoos
Dit product is bij uitstek geschikt bij renovaties, dankzij de inbouwdiepte 
van slechts 32 millimeter. De vloerdozen worden compleet samengesteld 
en voorbedraad. Bij deze variant wordt gebruik gemaakt van 3-polige 
chassidelen om de geringe inbouwdiepte mogelijk te kunnen maken. De 
behuizing is in hoogte stelbaar.

Standaard wordt gebruik gemaakt van Wieland GST®. Andere connectoren zoals Wago 
Winsta® zijn op aanvraag mogelijk.
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Instort 50mm vloerdoos
Deze vloerdoos is gemakkelijk toepasbaar in bijna alle situaties. Bij dit 
product worden de reguliere wandcontactdozen geplaatst en voorbedraad. 
Door het toepassen van Module 45 schakelmateriaal is hierbij de minimale 
inbouwdiepte slechts 50 millimeter. De behuizing is in hoogte stelbaar.

Standaard wordt gebruik gemaakt van Schuko wandcontactdozen met randaarde. 
Uitvoeringen met penaarde zijn op aanvraag mogelijk.

Instort 80mm kruisdoos
De kruisdoos is gemakkelijk te installeren door middel van het extra 
compartiment. Voor de eindgebruiker is het uiterlijk gelijk aan de 50mm 
vloerdoos, maar voor de installateur biedt dit product extra gemak. De 
inbouwpanelen en de bodemplaat zijn gemakkelijk te verwijderen, 
waardoor overtollige bekabeling gemakkelijk weg te werken is. Ook bij deze 
variant is de behuizing in zijn geheel in hoogte stelbaar.

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Schuko wandcontactdozen met 
randaarde. Uitvoeringen met penaarde zijn op aanvraag mogelijk.

minimale inbouwdiepte 32, 50 of 80mm

standaard Wieland GST® of Schuko

15 millimeter instelbereik

GESTORTE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen met buisinvoer
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Powerbox 150
De Powerbox biedt ruimte voor drie M45-posities en is een uitermate 
compacte en krachtige vloerdoos. Dit product is in alle gevallen voorzien 
van een rvs klapdeksel (met of zonder tapijtrand verkrijgbaar), waardoor de 
Powerbox altijd een stijlvolle uitstraling heeft.
 
De draagkracht van de Powerbox is tenminste 500 kilogram (veiligheidsfactor 2), 
waarmee dit de meest krachtige vloerdoos binnen ons assortiment is. Mocht dit nog 
niet voldoende zijn, dan kan door middel van de verstevigingsplaat de draagkracht 
verhoogd worden naar 1000 kilogram.

Vloerpot rond 160
De ronde vloerpot is zowel te installeren door het storten of door middel 
van plaatsing in een boorgat. Hierdoor is dit product ook uitermate geschikt 
voor renovaties. De deksel bestaat uit het zeer brandveilige Cycolac 
ABS materiaal. Deze kunststofsoort staat bekend om de uitzonderlijke 
materiaalsterkte en uitstekende brandwerende eigenschappen. 

De deksel van de ronde vloerpot bestaat uit het zeer brandveilige Cycolac ABS materiaal 
(conform de UL94-norm). en een 2 millimeter dikke staalplaat. Dit zorgt voor een 
draagkracht van tenminste 350 kilogram (veiligheidsfactor 2).

Servicebox
Dit product is geschikt voor plaatsing in hoeken van uw ruimte of onder 
bureaus. Ten opzichte van bovenstaande product is de draagkracht lager, 
waardoor het niet raadzaam is om deze in looppaden te plaatsen. De 
Servicebox is een uitermate stijlvolle en voordelige oplossing, welke perfect 
te gebruiken is op plekken waar regelmatig een aansluitpunt ontbreekt.

De Servicebox heeft een draagkracht van tenminste 50 kilogram, waarbij een 
klepversteviging kan zorgen voor verhoging van de draagkracht naar 150 kilogram. 

GESTORTE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen met buisinvoer

duurzaam en brandveilig

uitvoeringen voor alle vloertypen

krachtige materialen



HPL

een scala aan mogelijkheden

milieuvriendelijke producten 

kwaliteitsproducten uit Nederland

HPL



HPLGESTORTE-VLOER SYSTEMEN
systemen met verzonken vloergoot

extra flexibiliteit voor uw installatie

gemakkelijk bekabeling toevoegen

drie verschillende systemen mogelijk
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Indien u een alternatief zoekt voor het werken met de 
buisleidingen, dan brengen onze vloergoten wellicht 
een uitkomst. Door te werken met verzonken 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!

Op het gebied van verzonken vloergoot zijn er drie 
verschillende systemen mogelijk. Al deze systemen 
maken gebruik van dezelfde verzonken vloergoten, 
stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Er is 
keuze uit verschillende behuizingen met ieder zijn 
specifieke voordelen. Zo kan er gewerkt worden met 
behuizingen van 50 millimeter hoog, 90 millimeter 
hoog of een in hoogte instelbare behuizing.

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 catalogus.
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Combi50 renovatiesysteem
Binnen het Combi50 systeem kunnen zowel goot- als buisinvoer 
gecombineerd worden. Hiernaast kunnen de standaard vloerdozen 
voor buisleiding gecombineerd worden met Combi50. De benodigde 
inbouwdiepte in hierbij slecht 50 millimeter!

Het systeem is compleet in combinatie met de verzonken vloergoot 18x190 (lengte 
2500mm), de universele koppelbeugel, het stijg-/duikstuk en het eindstuk. Optioneel is 
hierbij een inbouwpaneel met 3-polige chassisdelen en data-uitsparingen. Bij de keuze 
voor de behuizing zijn er verschillende klapdeksels verkrijgbaar en kunnen goot- en 
buisinvoer gecombineerd worden.

Combi90 systeem
Het Combi90 systeem is vooral geschikt voor nieuwbouwprojecten. De 90 
millimeter hoge behuizing kan ingestort worden en vervolgens voorzien 
worden van de HPL Basic vloerdozen. Hierbij kan gekozen worden voor alle 
mogelijke configuraties en alle klapdeksels met tapijtrand.

Binnen het Combi90 systeem is er standaard keuze uit vier verschillende verzonken 
vloergoten: 28x190, 48x190, 28x290 en 48x290. Hierbij is de universele koppelbeugel 
toepasbaar en zijn voor alle vloergoten de stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar.

Easybox systeem
De Easybox is door middel van schroeven eenvoudig in hoogte instelbaar. 
Dit kan gedaan worden op de hoekpunten van de box. Hierbij is het 
instelbereik standaard 55 tot 80 millimeter hoog. Het product is voorzien 
van een bovenplaat met een dikte van 4 millimeter.

De Easybox is geschikt voor zes verschillende verzonken vloergoten: 28x190, 48x190, 
28x290, 48x290, 28x340 en 48x340. Ook hierbij is de universele koppelbeugel toepasbaar 
en zijn voor alle vloergoten de stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar.

GESTORTE-VLOER SYSTEMEN
verzonken vloergoot

renovatie en nieuwbouw

vloergoten voor iedere situatie

inbouwdiepte van 50 tot 90 millimeter



HPL HPLVERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen voor holle ruimten

vloerdoos achteraf te verplaatsen

installatie van bovenaf mogelijk

optimale flexibiliteit
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Voor de computervloeren en/of holle ruimten biedt 
HPL allerlei varianten van de “Basic” vloerdoos. Dit 
product heeft als voordeel dat het, al dan niet inclusief 
tegel, achteraf gemakkelijk te verplaatsen is. Indien 
een werkplek bijvoorbeeld op een andere plek komt, 
dan kunnen de aansluitpunten ook direct verplaatst 
worden. Optimale flexibiliteit!

De vloerdozen voor verhoogde vloer kunnen voorzien 
worden van elektrificatie, data en/of audiovisuele 
toepassingen. Het compartiment voor elektrificatie 
wordt daarbij uitgebreid getest, gekeurd en voorzien 
van een uniek testnummer. Zo bent u altijd verzekerd 
van een goed en veilig product. Hierdoor kunnen 
we ook de vloerdozen volgens het plug-and-play 
principe afleveren.

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 catalogus.
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Basic 40mm vloerdoos
Dit product is bij uitstek geschikt voor de lage verhoogde vloeren. De 
vloerdozen worden compleet samengesteld, afgemonteerd en gekeurd. 
Bij deze variant wordt gebruik gemaakt van 3-polige chassidelen om 
de geringe inbouwdiepte mogelijk te kunnen maken. Hierbij wordt één 
chassisdeel gebruikt voor voeding, één chassisdeel voor doorlus en vier 
chassisdelen voor gebruikerstoepassing. 

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Wieland GST®. Andere connectoren zoals 
Wago Winsta® zijn op aanvraag mogelijk.
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Basic 50mm vloerdoos
Voor de situaties waarin voldoende ruimte is onder de verhoogde vloer, 
biedt de 50mm uitvoering meer werkruimte voor de gebruiker. Naast de 
extra ruimte is deze vloerdoos vergelijkbaar met de voorgaande uitvoering. 
Er wordt gebruik gemaakt van 3-polige chassidelen, waarbij één chassisdeel 
gebruikt kan worden voor voeding, één chassisdeel voor doorlus en vier 
chassisdelen vrij te gebruiken zijn. 

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Wieland GST®. Andere connectoren zoals 
Wago Winsta® zijn op aanvraag mogelijk.

Basic 62mm vloerdoos
Deze vloerdoos is gemakkelijk toepasbaar in bijna alle situaties. Bij dit product 
worden de reguliere Schuko wandcontactdozen geplaatst, afgemonteerd 
en gekeurd. Door het gebruik van het Module 45 systeem, blijft ook deze 
vloerdoos erg compact. De voeding van de vloerdoos is mogelijk door de 
geïntegreerde kabel met 3-polige steker. 

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Schuko wandcontactdozen met 
randaarde. Uitvoeringen met penaarde zijn op aanvraag mogelijk.

VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen voor holle ruimten

minimale inbouwdiepte 40, 50 of 62mm

standaard Wieland GST® of Schuko

altijd stevig bevestigd in de vloer



HPLVERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN
vloerdozen voor intercell vloeren
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Intercell® Floorbox 33mm
De 33mm Floorbox kan gemakkelijk toegepast worden in de ondiepe 
Intercell® vloer met een totale hoogte van 40 millimeter. Om voor deze 
vloerdoos een passende vloerdoos te ontwikkelen, is gekozen voor de 
3-polige chassisdelen. Hiermee is deze oplossing dus geschikt voor alle 
vloerhoogten.

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Wieland GST®. Andere connectoren zoals 
Wago Winsta® zijn op aanvraag mogelijk.

Intercell® Floorbox 48mm
Deze uitvoering kan toegepast worden in de Intercell® vloeren vanaf 
60 millimeter. Door de extra ruimte in de vloerdoos is het bij dit product 
mogelijk om gebruik te maken van de reguliere wandcontactdozen. Door 
het gebruik van de Module 45 componenten blijft dit product desondanks 
erg compact en gemakkelijk toe te passen.

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Schuko wandcontactdozen met 
randaarde. Uitvoeringen met penaarde zijn op aanvraag mogelijk.

Intercell® Floorbox 2 | 48mm
De Floorbox 2 is toepasbaar als verdeeldoos. Net als bij de bovenstaande 
variant is deze voorzien van Module 45 wandcontactdozen. Hierbij kunnen 
maximaal 6 wandcontactdozen geplaatst worden in het product. Voeding is 
mogelijk door het 3-polige chassisdeel aan de achterzijde van het product.

Standaard wordt hierbij gebruik gemaakt van Schuko wandcontactdozen met 
randaarde. Uitvoeringen met penaarde zijn op aanvraag mogelijk.

vloer- en verdeeldozen verkrijgbaar

standaard Wieland GST® of Schuko

voor alle Intercell® vloeren een oplossing



gebruiksvriendelijke producten

plug-and-play te installeren

luxueuze uitstraling

HPL



HPL HPLOPVOER SYSTEMEN
energiezuilen en RVS vloergoten

oplossingen boven de afwerkvloer

over de vloer en naar het plafond

degelijke en betrouwbare oplossingen
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Ook voor boven de afsmeervloer biedt HPL 
oplossingen voor elektrificatie en data. Hierbij worden 
de energiezuilen en rvs vloergoten toegepast als 
aanvulling op de vloer systemen. De energiezuilen 
zijn van aluminium en de vloergoten worden van 
hoogwaardig rvs gemaakt. Degelijke oplossingen voor 
de kantooromgeving. 

Deze producten zorgen ervoor dat de veiligheid 
van de werkplek wordt gewaarborgd. De zuilen 
en vloergoten zorgen ervoor dat bekabeling niet 
los hangt of los over de vloer ligt. Hiermee wordt 
voorkomen dat er potentieel gevaarlijke situaties 
ontstaan. Tevens zorgen deze producten ervoor dat 
de nodige aansluitpunten gerealiseerd worden.

Om bekabeling aan te brengen boven 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 catalogus.
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OPVOER SYSTEMEN
energiezuilen

80x54 energiezuil rechthoekig
Deze energiezuil heeft een maximale hoogte van 3000 millimeter, heeft een 
breedte van 80 millimeter en een diepte van 54 millimeter. Door middel van 
de plafondklem is de zuil 0 tot 700 millimeter in hoogte instelbaar. 

De zuilen worden geleverd inclusief plafondklem en zijn voorzien van alle 
afwerkmaterialen zoals de vloer- en plafondafwerkingen met deksel. Dit product kan 
voorzien worden van M45 elektrificatie en data componenten.

RVS vloergoot 116x15 en 147x15
De rvs vloergoten worden vervaardigd uit hoogwaardig rvs. De zichtdelen 
zijn k320 geborsteld om een stijlvol uiterlijk te waarborgen. Hierbij is 
deze uitvoering standaard verkrijgbaar in lengtes van 500, 1000 en 2000 
millimeter. Deze producten zijn voorzien van een los afneembare deksel.

De goot met een breedte van 116 millimeter heeft een kabelinlegmaat van 44.5x12 
millimeter. Indien dit niet voldoende blijkt, dan kunt u kiezen voor de 147 millimeter 
brede goot met een inlegmaat van 76.5x12 millimeter.

energiezuil 3000 mm hoog

rvs vloergoten in twee breedtematen

gemakkelijk wegwerken van bekabeling



moderne oplossingen

robuuste en duurzame producten

kwaliteit tegen een scherpe prijs

HPL



PRODUCTGROEPEN AFBOUW

Inbouwunits

Opbouwunits

Accessoires

M45 inzetplaten
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WERKPLEKVOORZIENINGEN
bureau inbouwunits

voorzieningen voor de werkplek

aansluitpunten eenvoudig toegankelijk

het nieuwe werken

Vanuit de infrastructuur in de vloer en boven het 
plafond dienen uiteindelijk de werkplekken voorzien 
te worden van aansluitpunten voor apparaten als pc’s, 
laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Bij 
toepassing van mobiele apparaten bieden de Indesq® 
inbouwunits de perfecte uitkomst. Gebruikers kunnen 
gemakkelijk gebruik maken van de aansluitpunten.

Van enkel stopcontacten tot de uitgebreide 
uitvoeringen met audiovisuele toepassingen, 
bijna alles is toepasbaar en te integreren in de 
inbouwunits. Hierbij is keuze uit de scharnierklep 
met borsteldoorvoer (Joule), een eenvoudige unit 
voor perfect toegankelijke contactpunten (Hertz), 
optioneel met stijlvolle 180 graden draaibare klep 
(Hertz+) en de geavanceerde dubbele klep voor de 
vergadertafels (Tesla). Hiermee is er voor bijna iedere 
situatie een passende oplossing!  

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart.  De 
zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd 
met zwart schakelmateriaal, de witte unit met wit 
schakelmateriaal. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij 
zullen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn.
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WERKPLEKVOORZIENINGEN
bureau inbouwunits

Joule
Indien contactpunten niet direct in het zicht mogen zitten, dan kiest u 
mogelijk voor de Joule. Gemakkelijk openen, het contact plaatsen en 
vervolgens de unit weer sluiten. Door de borsteldoorvoer is deze unit in 
dichte toestand gewoon te gebruiken. Uitermate handig en netjes.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

Hertz
Inbouwunits zijn bereikbaar tegen een kleine investering. Kies bijvoorbeeld 
voor de Hertz. Veel contactpunten zijn mogelijk, zonder dat dit ten koste 
gaat van het prijsniveau. Tevens zijn de contacten uitermate eenvoudig 
bereikbaar.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

Hertz+
Gemakkelijk bereikbare contactpunten, maar tóch de bescherming van 
een klep. Met de Hertz+ is uw unit perfect afgesloten door middel van een 
moderne deksel in rvs, wit of zwart. Om het geheel zo gemakkelijk mogelijk 
toepasbaar te maken is deze 180 graden draaibaar.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

Tesla
Deze geavanceerde unit is met behulp van de slimste technieken ontwikkeld. 
Vanaf twee zijden te openen, waarmee dit de perfecte oplossing is voor 
uw vergadertafels. Tevens is dit product door het gebruik van efficiënte 
technieken zeer goed betaalbaar.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

23



WERKPLEKVOORZIENINGEN
bureau opbouwunits

creëer snel extra contactpunten

geschikt voor flexwerkplekken

gereed in een mum van tijd

Op het moment dat de voorzieningen op de werkplek  al 
ingevuld zijn, maar toch extra contactpunten benodigd 
zijn, dan zijn de opbouwunits gemakkelijk toepasbaar. 
Hierbij kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat 
bestaande werkplekken getransformeerd dienen te 
worden naar flexwerkplekken. De opbouwunits zijn in 
een mum van tijd gereed voor gebruik!

De Indesq®  opbouwunits zijn voor middel van twee 
stevige bureauklemmen vast te schroeven aan het 
bureau, zonder ingrepen in het tafelblad. Door de 
stevige constructie van de producten, kunnen de 
units zeer stevig bevestigd worden zonder dat dit 
schade toebrengt aan het product of het tafelblad. 
Hierbij is keuze uit drie verschillende varianten, welke 
zich vooral onderscheiden op het gebied van uiterlijk 
en uitstraling. We horen graag of u de voorkeur geeft 
aan de Ampère, Volt of Omega.

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart.  De 
zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd 
met zwart schakelmateriaal, de witte units met wit 
schakelmateriaal. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij 
zullen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn.
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WERKPLEKVOORZIENINGEN
bureau opbouwunits

Ampère
Altijd toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken. Dé oplossing voor 
werkplekken waar u regelmatig aansluitpunten mist. Voor iedere werkplek 
is de Ampère een uitermate efficiënte en kostenbesparende oplossing. 
Gemakkelijk te installeren, zonder schade aan uw tafelblad.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

Volt
Deze moderne opbouwunit voor het bureau is gemakkelijk te plaatsen en 
zit uitermate stevig aan het bureau bevestigd. Uiteraard zonder schade 
toe te brengen aan het bureau! Verkrijgbaar in bijna iedere denkbare 
samenstelling en meerdere kleurstellingen.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

Omega
Luxe, hypermodern en exclusief. De Omega is er voor de liefhebbers van 
lijnenspel en design. Perfect afgewerkt en flexibel in gebruik. Verre van 
standaard, maar toch een betaalbare oplossing.

Uitvoeringen: 2-voudig tot en met 6-voudig
Kleurstellingen: rvs, wit of zwart
Aan te vullen met RJ45 en audiovisuele componenten door middel van M45 inzetplaten

gemakkelijk te bereiken contactpunten

bevestigen zonder schade aan het blad

extreem sterk en duurzaam



WERKPLEKVOORZIENINGEN
accessoires

Lumen
Ditmaal géén kunststof doorvoer, maar een stevige stalen versie? De Lumen 
biedt een stevige en moderne oplossing. Standaard verkrijgbaar in rvs, wit 
of zwart met verschillende afmetingen.  Soepel scharnierend en voorzien 
van een borsteldoorvoer.

Standaard worden de uitvoeringen van 69x85 en 69x220 gevoerd binnen het assortiment.

Coulomb
Binnen het Indesq® assortiment zijn niet alleen de in- en opbouwunits 
opgenomen. Ook voor onder het tafelblad is een stevige oplossing 
ontwikkeld: de Coulomb. Deze moderne en slanke zuil biedt u de 
mogelijkheid om extra contactpunten onder uw bureau te plaatsen! 

De Coulomb wordt standaard geleverd in een hoogte van 600 millimeter en voorzien 
van 2, 4 of 6 contactdozen.
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luxe kabeldoorvoer en vloerzuil

moderne oplossingen

passend bij de inbouw- en opbouwunits



WERKPLEKVOORZIENINGEN
M45 inzetplaten

te plaatsen in M45 posities, verkrijgbaar in wit en zwart

- universele inzetplaat
geschikt voor reguliere RJ45-connectoren en compatible met de volgende 
snap-in adapters:

Data Cat6
HDMI
USB 2.0 
USB 3.0
Audio 3.5mm

- overige inzetplaten

M45 met Avaya inzetclip
M45 met XLR 3P
M45 met CAI
M45 met VGA
M45 met RCA
M45 met enkele USB-charger 2.1A
M45 met dubbele USB-charger 3.1A
M45 blindplaat

- doorvoermodule rvs

M45 doorvoermodule geschikt voor 2 patchkabels

+
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te plaatsen in M45 posities

230V, RJ45 en AV invulling mogelijk

doorvoermodule voor patchkabels




