
Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Instort vloerdozen voor gestorte-vloeren met buisleiding

HPL Servicebox Instort 60 mm 1v met RVS klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Servicebox Instort 60mm 1v, RVS klapdeksel (zonder inleg)
Uitvoering: Rechthoekig, minimale inbouwdiepte van 60 millimeter. 
  Voorzien van 1x wandcontactdoos rand- of penaarde.
  2x buisinvoer 3/4’’, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder inleg. 

De enkelvoudige HPL Servicebox Instort 60 mm heeft een buitenmaat van 120x140mm en een hoogte na montage van 
63mm. De Servicebox is voorzien van 1 wandcontactdoos (45x45mm) met randaarde of penaarde. 

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door 
middel van inwendige stelschroeven (tot 12mm).

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 2 uitbreekpoorten 
voor 3/4’’ buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige 
stelschroeven op hoogte te stellen voor het storten. 

HPL Servicebox Instort 60 mm 2v met RVS klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Servicebox Instort 60mm 2v, RVS klapdeksel (zonder inleg)
Uitvoering: Rechthoekig, minimale inbouwdiepte van 60 millimeter. 
  Voorzien van 2x wandcontactdoos rand- of penaarde.
  2x buisinvoer 3/4’’, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder inleg. 

De tweevoudige HPL Servicebox Instort 60 mm heeft een buitenmaat van 165x140mm en een hoogte na montage van 
63mm. De Servicebox is voorzien van een dubbele wandcontactdoos (45x45mm) met randaarde of penaarde. 

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door 
middel van inwendige stelschroeven (tot 12mm).

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 2 uitbreekpoorten 
voor 3/4’’ buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige 
stelschroeven op hoogte te stellen voor het storten. 
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Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Instort vloerdozen voor gestorte-vloeren met buisleiding

HPL Servicebox Instort 60 mm 3v met RVS klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Servicebox Instort 60mm 3v, RVS klapdeksel (zonder inleg)
Uitvoering: Rechthoekig, minimale inbouwdiepte van 60 millimeter. 
  Voorzien van 2x wandcontactdoos rand- of penaarde en 1x Module 45 ledig.
  4x buisinvoer 3/4’’, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder inleg. 

De drievoudige HPL Servicebox Instort 60 mm heeft een buitenmaat van 220x140mm en een hoogte na montage van 
63mm. De Servicebox is voorzien van 2 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde en 1 uitsparing voor 
nader te bepalen Module 45 invullingen (bijvoorbeeld data, USB, HDMI, VGA, CAI, XLR).

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door 
middel van inwendige stelschroeven (tot 12mm).

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 4 uitbreekpoorten 
voor 3/4’’ buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige 
stelschroeven op hoogte te stellen voor het storten. 

HPL Servicebox Instort 60 mm 4v met RVS klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Servicebox Instort 60mm 4v, RVS klapdeksel (zonder inleg)
Uitvoering: Rechthoekig, minimale inbouwdiepte van 60 millimeter. 
  Voorzien van 2x wandcontactdoos rand- of penaarde en 2x Module 45 ledig.
  4x buisinvoer 3/4’’, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder inleg. 

De drievoudige HPL Servicebox Instort 60 mm heeft een buitenmaat van 265x140mm en een hoogte na montage van 
63mm. De Servicebox is voorzien van 2 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde en 2 uitsparingen 
voor nader te bepalen Module 45 invullingen (bijvoorbeeld data, USB, HDMI, VGA, CAI, XLR).

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door 
middel van inwendige stelschroeven (tot 12mm).

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 4 uitbreekpoorten 
voor 3/4’’ buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige 
stelschroeven op hoogte te stellen voor het storten. 
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