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

HPL Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met Kunststof T3 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), Kunststof T3 klapdeksel (inlegdiepte 3-4mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer. 
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  Cycolac ABS Kunststof conform UL94 HB (vlamdovend). 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 270x270mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

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 en is achteraf op hoogte te stellen door middel van inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm blank Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 24 
uitbreekpoorten voor buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van 
uitwendige stelschroeven op hoogte te stellen voor het storten. 

HPL Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T15 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T15 klapdeksel (inlegdiepte 15mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer. 
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm). 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 272x273mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

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 deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van inwendige 
stelschroeven. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 24 uitbreekpoorten voor 
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 Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T25 klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T25 klapdeksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer. 
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 272x273mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

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 deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van inwendige 
stelschroeven. Het deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 24 uitbreekpoorten voor 
buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige stelschroeven 
op hoogte te stellen voor het storten. 

HPL Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T15ZR klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T15ZR klapdeksel (inlegdiepte 15mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer.
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder oplegrand 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 246x246mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

De klapdeksel zonder oplegrand 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 deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van 
inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 24 uitbreekpoorten voor 
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 Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T25ZR klapdeksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T25ZR klapdeksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer.
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder oplegrand 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 246x246mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

De klapdeksel zonder oplegrand 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 deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel van 
inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 12 uitbreekpoorten voor 
buisleiding welke enkele millimeters uit de behuizing steken. De vloerdoos is door middel van uitwendige stelschroeven 
op hoogte te stellen voor het storten. 

HPL Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T25 ip44 deksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T25 ip44 deksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer.
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm), silicone rubber, aluminium doorvoer 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 272x273mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

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 deksel is achteraf op hoogte te stellen door middel 
van inwendige stelschroeven.

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 24 uitbreekpoorten voor 
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 Vloerdoos Instort 80 mm (kruisdoos) met RVS T25ZR ip44 deksel

Fabricaat: Hurkmans Plaatwerk - HPL
Herkomst: Beek en Donk, Nederland
Type:  Vloerdoos Instort 80mm (kruisdoos), RVS T25ZR ip44 deksel (inlegdiepte 25mm)
Uitvoering: Vierkant, minimale inbouwdiepte van 80 millimeter, dubbele bodem tbv kabeldoorvoer.
  Voorzien van 4x wandcontactdoos rand- of penaarde en 6 of 8x data-uitsparing 
  of 4x M45-uitsparing. 24x buisinvoer, vloerdoos vooraf en achteraf op hoogte te stellen.
  RVS k320 geborsteld (1.5mm) zonder oplegrand, silicone rubber, aluminium doorvoer. 

De HPL Instort 80 mm vloerdoos/kruisdoos heeft een buitenmaat van 246x246mm en een hoogte na montage van 
80mm. De vloerdoos is verdeeld over 2 gescheiden modules, welke naar elkaar toe gericht zijn. Tevens is de vloerdoos 
voorzien van een demontabele dubbele bodem ten behoeve van kabeldoorvoer.

De deksel zonder oplegrand 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 deksel is achteraf op 
hoogte te stellen door middel van inwendige stelschroeven. 

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

Het overige staal van de vloerdoos is vervaardigd uit 1 mm Sendzimir (verzinkt) en voorzien van 12 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. 


