
HPL Vloerdoos Basic 62 mm Cat7 met Kunststof T3 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm Cat7, inclusief Kunststof T3 klapdeksel (inlegdiepte 3-4mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Data-invoer recht op connector. 
  Vloerdoos in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. Cycolac ABS Kunststof conform 
  UL94 HB (vlamdovend).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 270x270mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte). Aan de zijde van het data of M45-paneel kan de bekabeling recht 
op de connector ingevoerd worden en is tevens een mogelijkheid voor trekontlasting aanwezig. 

De klapdeksel is gemaakt van ABS kunststof, welke voldoet aan UL94 HB (vlamdovend). Deze deksel heeft een 
inlegdiepte van 3-4 mm en is voorzien van een Sendzimir 3 mm staalplaat. De klapdeksel is voorzien van een 
doorvoerblokje met een capaciteit voor 7 kabels. Het deksel is achteraf 180 graden draaibaar zonder gebruik van 
gereedschappen.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.

Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Basic vloerdozen voor verhoogde vloeren en holle ruimten

HPL Vloerdoos Basic 62 mm Cat7 met RVS T15 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm Cat7, inclusief RVS T15 klapdeksel (inlegdiepte 15mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Data-invoer recht op connector. 
  Vloerdoos in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte). Aan de zijde van het data of M45-paneel kan de bekabeling recht 
op de connector ingevoerd worden en is tevens een mogelijkheid voor trekontlasting aanwezig. 

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 15 mm. De 
klapdeksel is voorzien van een doorvoerklepje.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.
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HPL Vloerdoos Basic 62 mm Cat7 met RVS T25 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm Cat7, inclusief RVS T25 klapdeksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Data-invoer recht op connector. 
  Vloerdoos in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte). Aan de zijde van het data of M45-paneel kan de bekabeling recht 
op de connector ingevoerd worden en is tevens een mogelijkheid voor trekontlasting aanwezig. 

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 25 mm. De 
klapdeksel is voorzien van een doorvoerklepje.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.

Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Basic vloerdozen voor verhoogde vloeren en holle ruimten

HPL Vloerdoos Basic 62 mm Cat7 met RVS T25 ip44 deksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm Cat7, inclusief RVS T25 ip44 deksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Data-invoer recht op connector. 
  Vloerdoos in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm), 
  silicone rubber, aluminium doorvoer.

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte). Aan de zijde van het data of M45-paneel kan de bekabeling recht 
op de connector ingevoerd worden en is tevens een mogelijkheid voor trekontlasting aanwezig. 

De deksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 25 mm. De randen zijn 
afgewerkt met silicone rubber om spatwater buiten het vloerdoosinterieur te houden. Een aluminium doorvoerdop is 
bijgeleverd om bekabeling uit de vloerdoos te kunnen leiden.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.
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HPL Vloerdoos Basic 62 mm met Kunststof T3 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm, inclusief Kunststof T3 klapdeksel (inlegdiepte 3-4mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Vloerdoos in zijn geheel van 
  bovenaf te plaatsen. Cycolac ABS Kunststof conform UL94 HB (vlamdovend).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 270x270mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte). 

De klapdeksel is gemaakt van ABS kunststof, welke voldoet aan UL94 HB (vlamdovend). Deze deksel heeft een 
inlegdiepte van 3-4 mm en is voorzien van een Sendzimir 3 mm staalplaat. De klapdeksel is voorzien van een 
doorvoerblokje met een capaciteit voor 7 kabels. Het deksel is achteraf 180 graden draaibaar zonder gebruik van 
gereedschappen.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.

Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Basic vloerdozen voor verhoogde vloeren en holle ruimten

HPL Vloerdoos Basic 62 mm met RVS T15 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm, inclusief RVS T15 klapdeksel (inlegdiepte 15mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Vloerdoos in zijn geheel van 
  bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte).

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 15 mm. De 
klapdeksel is voorzien van een doorvoerklepje.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.
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HPL Vloerdoos Basic 62 mm met RVS T25 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm, inclusief RVS T25 klapdeksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Vloerdoos in zijn geheel van 
  bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm).

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte).

De klapdeksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 25 mm. De 
klapdeksel is voorzien van een doorvoerklepje.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.

Bestekteksten Hurkmans Plaatwerk (HPL) - Basic vloerdozen voor verhoogde vloeren en holle ruimten

HPL Vloerdoos Basic 62 mm met RVS T25 ip44 deksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Basic 62mm, inclusief RVS T25 ip44 deksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-
  uitsparing of 4x M45-uitsparing. Inclusief 3-polig stekerbaar aansluitsnoer 
  (keuze uit o.a. Wieland GST, Wago Winsta, Qneqt). Vloerdoos in zijn geheel van 
  bovenaf te plaatsen. RVS k320 geborsteld (1.5mm), silicone rubber, aluminium doorvoer.

De HPL Basic 62 mm vloerdoos is geschikt voor montage in holle ruimten/verhoogde vloeren en heeft een buitenmaat 
van 272x273mm. De montage geschiedt door middel van klembevestiging. Het product dient geplaatst te worden in 
een uitsparing van 248x248mm en is in zijn geheel van bovenaf te plaatsen. 

De vloerdoos is voorzien van 4 wandcontactdozen (45x45mm) met randaarde of penaarde. Deze WCD’s zijn compleet 
voorgemonteerd en getest. Het data- of M45 compartiment is duidelijk gescheiden van het 230V-compartiment om 
overspraak te voorkomen (ca. 145mm tussenruimte).

De deksel is gemaakt van k320 geborsteld (zichtdelen) RVS 1.5 mm en heeft een inlegdiepte van 25 mm. De randen zijn 
afgewerkt met silicone rubber om spatwater buiten het vloerdoosinterieur te houden. Een aluminium doorvoerdop is 
bijgeleverd om bekabeling uit de vloerdoos te kunnen leiden.

Het product biedt de mogelijkheid om overtollige bekabeling aan de zijkanten van de vloerdoos weg te voeren. De Basic 
vloerdoos wordt afgeleverd inclusief CE-keuring voor het 230V-compartiment en een stekerbaar 3-polige aansluitsnoer.
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