
ONDERCONSTRUCTIE

PANELEN

TOPLAGEN

ACCESSOIRES

Productblad 

KABELDOORVOEREN 

Drie typen kabeldoorvoeren om kabels op een nette manier uit 
het verhoogde vloer compartiment te halen.
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Accessoires
Type-1 
Deze tegeldoorvoer is gemaakt van zwart of 
grijs zelfdovend ABS en is leverbaar in drie 
verschillende afmetingen: 102 mm, 127 mm en 
169 mm. Deze kabeldoorvoer is te gebruiken in 
combinatie met alle typen panelen.

Accessoires
Type-2 
Deze kabeldoorvoer is gemaakt van Zamac-
staal met een matte afwerking van chroom. 
Hiermee is dit een uiterst sterke doorvoer met 
een chique uitstraling. Deze kabeldoorvoer is te 
gebruiken in combinatie met alle typen panelen.

Accessoires
Type-3 
Deze tegeldoorvoer is geschikt voor toepassing 
aan de rand van het paneel. Het grote voordeel 
van deze doorvoer is dat het niet nodig is om de 
kabels te ontkoppelen alvorens het paneel kan 
worden uitgenomen. Deze doorvoer kan op twee 
manieren worden gebruikt; één positie met de 
borstelkant boven wanneer kabels doorgevoerd 
moeten worden; en een tweede positie wanneer 
er geen kabels doorgevoerd hoeven te worden 
en de doorvoer kan worden afgesloten. Deze 
kabeldoorvoer is gemaakt van Zamac-staal met 
een uitstraling van geborsteld RVS.

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.

Buitenafmetingen
145 mm x 55 
mm

Afmetingen
Kabeldoorvoer: 
95 mm x 25 mm
Hoogte: 20 mm

Materiaal
Metaal/ Zamak 
gegalvaniseerd

Kleur
Geborsteld RVS

Te gebruiken met
Panelen met een 
dikte vanaf 28 
mm

Afmetingen
Boorgat: 
Ø 80mm, 
Flensmaat: 
Ø 88mm 
Hoogte: 23 mm

Materiaal
Metaal/ Zamak 
gegalvaniseerd

Kleur
Mat Chroom

Te gebruiken met
Alle type panelen

Afmetingen
Ø 102mm 
(type-1/102), 
127mm 
(type-1/127) 
of 169mm 
(type-1/169)

Materiaal
Versterkt ABS 
met vlamdovende 
eigenschappen

Te gebruiken met
Alle type panelen
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