
open vloergoot Van Geel GVO-7 additionele productinformatie
H = 40-65/65-90/90-115 mm

� Open vloergoot basisset

Open vloergoot basisset bestaat uit:
1. Gootromp (1x)
2. Aluminium zijprofiel (2x)
3. Aluminium markeerprofiel (2x)
4. Dekselondersteuning (3x)
5. Koppelbeugel recht (6x)
6. Hoekkoppelbeugel (2x)
7. Stelstift (6x)
8. Verankeringsbeugel (6x)
9. Diverse bevestigingsmaterialen

Lengte: 2400 mm
Breedte: 200, 250, 300, 350 en 400 mm
Materiaaldikte: 1 mm

Lengte 2400 mm

Lengte 2400 mm
11  - Tijdens de montage van het vloergootsysteem plaatst men

het markeerprofiel met het korte been naar boven gericht 
Het ligt op dezelfde hoogte als het zijprofiel en het deksel

22 - Vóór het aanbrengen van vloerbedekking draait men het
markeerprofiel om 
Het steekt nu 3,5 mm boven het zijprofiel uit
Tevens ontstaat er 1 mm extra ruimte voor het deksel

1. Gootromp

2. Aluminium zijprofiel

3. Aluminium markeerprofiel

Deze wordt om de 800 mm in de zijprofielen gedrukt ter hoogte
van de dekselnaden
Ze neemt 18 mm van de beschikbare hoogte in de goot in beslag

Voor gootrompen 350 en 400 mm heeft de dekselondersteuning
een extra verstelbare middenondersteuning

4. Dekselondersteuning

Deze inschuifstrip bevordert de stabiliteit van 2 aluminium
zijprofielen en kan zowel als inschuifkoppelstrip én als hoek-
koppelstrip worden gebruikt
Deze strip kan direct in de uitsparing van het aluminium profiel
worden geschoven en kan voor rechtdoorgaande verbindingen als
ook voor binnen- of buitenhoeken worden gebruikt

� Nivelleerbeugel

Deze kan op elke gewenste plaats in het zijprofiel geschroefd
worden
De maximale afstand tussen de beugels bedraagt 800 mm
Op de grens van 2 zijprofielen dient altijd één koppelbeugel
aangebracht te worden
Deze beugel kan worden gebruikt in combinatie met de
nivelleerbeugel

5. Draag- en koppelbeugel

Deze koppelbeugel dient voor het vervaardigen van aftak- en
hoekstukken
Met deze beugel kan men 2 haaks op elkaar staande zijprofielen
met elkaar verbinden
Deze hoekkoppelbeugel kan worden gebruikt in combinatie met de
nivelleerbeugel

6. Hoekkoppelbeugel

H 24 mm 54 mm 79 mm
Instelhoogte goot 40-65 mm 65-90 mm 90-115 mm

18 mm

18 mm

7. Stelstift

8. Verankeringsbeugel

De stelstift wordt in de draag- en koppelbeugel geschoven en op
de betonvloer vastgezet (max. afstand 800 mm)
Met de stelschijf kan men het GVO-7 systeem tussen 40 en 115
mm in hoogte instellen

Deze zorgt voor een stevige verankering van het aluminium
zijprofiel in de dekvloer
De beugels dienen om de 800 mm in het zijprofiel te worden
gestoken

40-115

Lengte = 2400 mm
Het scheidingsschot kan met plaatschroeven van de montageset
op de bodem van de gootromp geschroefd worden
Verkrijgbaar in drie hoogten

� Scheidingsschot

De basissets worden compleet met deze montagesets geleverd
Voor aftakkingen en/of uitbreidingen is deze set ook separaat
leverbaar

De montageset bestaat uit:
- 6 draag- en koppelbeugels recht
- 2 hoekkoppelbeugels
- 6 stelstiften 40-115 mm
- 6 verankeringsbeugels
- 18 dekselschroeven
- 8 plaatbouten

� Montageset

Voor dekselsets met markeerrand
Dit raam dient onder het stalen deksel geschroefd te worden en
dient ter ondersteuning van de aluminium dekselset met
markeerrand
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met goot breedte 350 en 400 mm

� Inhangraam

Deze wordt om de 800 mm in de zijprofielen gedrukt ter hoogte
van de dekselnaden
Ze neemt 18 mm van de beschikbare hoogte in de goot in beslag
Voor gootrompen 350 en 400 mm heeft de dekselondersteuning
een extra verstelbare middenondersteuning

� Dekselondersteuning
18 mm

18 mm

Lengte = 800 mm.
- Deksels met een breedte van 200 en 250 mm hebben een 
dikte van 3 mm.

- Deksels met een breedte van 300, 350 en 400 mm hebben een
dikte van 4 mm. 

Leverbaar in de uitvoeringen:
11 -blind
22 -met opening voor opvoerzuilen
33 -met een opening voor het inbouwen van rechthoekige,

vierkante of ronde dekselsets.

De openingen voor dekselsets zijn afgesloten met een
wegwerpdeksel van staal, de openingen voor opvoerzuilen zijn
afgesloten met een aluminium wegwerpdeksel
De deksels dienen met 6 dekselschroeven aan het zijprofiel te
worden geschroefd
Hiervoor zijn de deksels van gaten voorzien

In de deksels 33 kunnen dekselsets worden aangebracht, mits de
hoogte in de goot minimaal 78 mm bedraagt
Middels speciale oplossingen kunnen ook al vanaf 60 mm hoogte
aansluitingen worden ingebouwd
Raadpleeg hiervoor onze afdeling verkoop

� Deksels GVO-7

11 22 33

33 33

11 22



open vloergoot Van Geel GVO-7 montage-instructies
vloergootsysteem

open vloergoot Van Geel GVO-7 montage-instructies
hoek- en aftakstukken

Men kan volgens 2 principes het vloergootsysteem monteren:

Montageprocedure A: Met een instelbereik van max. 25 mm, waarbij de gootromp op de betonvloer ligt

Montageprocedure B: Indien een groter instelbereik nodig is dan 25 mm, waarbij de gootromp vrij komt van de betonvloer

� Montage-instructie open vloergootsysteem

Procedure  A
- De gootromp 11 wordt vast op de betonvloer gemonteerd
- De zijprofielen 22 schuiven over de zijwanden van de gootromp en kunnen met een instelbereik van max. 25 mm 

op hoogte gesteld worden

Er zijn 3 goothoogtes beschikbaar:
zijwandhoogte gootromp: 29 mm hoogte instelbaar tussen: 40 - 115 mm

54 mm 65 - 115 mm
79 mm 90 - 115 mm

25 mm

18 mm18 mm

Procedure  B
- De zijprofielen 22 worden vast aan de gootromp 11 geschroefd
- Zijprofiel en romp worden op hoogte gesteld (romp komt vrij van de betonvloer)
- Direct na de hoogte-instelling is het aan te bevelen de mortel (specie) onder de gootromp en aluminium 

profielen aan te brengen
Hierdoor wordt voorkomen dat de hoogte-instelling wordt ontregeld

Er zijn 3 goothoogtes beschikbaar:
zijwandhoogte gootromp: 29 mm hoogte instelbaar tussen: 40 - 115 mm

54 mm 65 - 115 mm
79 mm 90 - 115 mm

25 mm

18 mm18 mm

11

22

11

22

Opmerkingen:
- Door de vorm van de dekselondersteuningen verliest men 18 mm effectieve hoogte van de gootromp
- Indien dekselsets in het systeem worden toegepast, dient men er bij de montage rekening mee te houden dat een minimale

inbouwdiepte van 78 mm vereist is
Indien een minimale inbouwdiepte van 60 mm beschikbaar kunnen speciale oplossingen door ons geadviseerd worden;
raadpleeg hiervoor onze afdeling verkoop

- Het open vloergootsysteem GVO-7 dient steeds volgens de gestelde voorschriften geaard te worden

Met de standaard onderdelen van het open vloergootsysteem kan men eenvoudig op de bouwplaats de noodzakelijke hoek- en
aftakstukken maken

� Montage-instructie hoek- en aftakstukken

Hoekstuk

Volgorde van monteren:

1. Delen van de bodem en zijwand van de twee rompdelen
volgens schets weghalen

2. Eén binnenliggend zijprofiel over de lengte van B+18 mm
inkorten (B = kanaalbreedte)

3. De twee binnenliggende zijprofielen koppelen met de
hoekkoppelbeugel van de montageset

4. De twee buitenliggende zijprofielen op elkaar aansluiten en
op de hoek met 2 koppelbeugels ondersteunen

5. Een dekselondersteuning onder beide deksels aanbrengen

Opmerking:
Nabij hoekstukken gehele deksellengtes gebruiken 
Zonodig extra dekselondersteuningen toepassen bij grotere
breedtes

B

B

B

Aftakstuk

Volgorde van monteren:

1. De zijwand van de romp over een lengte van B+36 mm
weghalen (B = kanaalbreedte)

2. Het doorlopende zij- en markeerprofiel over een lengte van
B+36 mm onderbreken

3. De twee haaks op elkaar staande profielen koppelen met
de hoekkoppelbeugel van de montageset

4. Dekselondersteuning (A) onder beide deksels aanbrengen

Opmerking:
Nabij aftakstukken gehele deksellengtes gebruiken
Zonodig extra dekselondersteuningen toepassen bij grotere
breedtes

Nivelleerbeugel

Deze nivelleerbeugel bevordert de stabiliteit van 2 aluminium 
zijprofielen en kan zowel als inschuif-koppelstrip en als hoek-
koppelstrip worden gebruikt
Deze strip kan direct in de uitsparing van het aluminium 
profiel worden geschoven en kan voor rechtdoorgaande 
verbindingen 55 als ook voor binnen- of buitenhoeken 
worden gebruikt 11 t/m 44
De nivelleerbeugel kan met de hand worden gebogen tot de
juiste hoek 
Na montage kan d.m.v. een korte draai met een schroeven-
draaier naar rechts de strip in het aluminium profiel worden 
gefixeerd 66

Wij adviseren deze nivelleerbeugel altijd te gebruiken in 
combinatie met koppel- en/of hoekkoppelbeugels 
(zie hierboven)

B+18

koppelbeugel recht

hoekkoppelbeugel

dekselondersteuning

markeerprofiel

zijprofiel

(A)

B+36

koppelbeugel recht

hoekkoppelbeugel

dekselondersteuning

markeerprofiel

zijprofiel

11 22

33 44

55 66



open vloergoot Van Geel GVO-7 montage-instructies
vloergootsysteem

Hoge oneffenheden van de betonvloer verwijderen
Rompen 11 volgens bouwtekening in lijn leggen en met
bevestigingsmateriaal direct op de betonvloer bevestigen

Aluminium zijprofielen 22 op de rompen 11 schuiven

Aluminium markeerprofielen 33 in de zijprofielen 22 aanbrengen 
Let op de juiste stand

Dekselondersteuningen 44 in zijprofielen 33 drukken op een
onderlinge afstand van 800 mm (bij 350 en 400 mm goten dient de
middenondersteuning tot op de bodem van de romp afgesteld te
worden)

Deksel 99 aan zijprofielen 22 schroeven met de deksel-schroeven
waarbij de dekselnaden steeds door een dekselondersteuning 44
ondersteund worden.

De beugels 55, met een onderlinge afstand van 800 mm, in de
zijprofielen 22 haken
In ieder geval de beugels aanbrengen op de uiteinden van de
zijprofielen

De stelstiften 77 in de beugels 55 schuiven en vastzetten op de
betonvloer. Beugels 55 met de 2 schroeven vastzetten in het
zijprofiel 22

Met de stelstiften 77 de zijprofielen 22 op de juiste hoogte en
waterpas stellen, zowel in de lengte- als in de breedterichting
Zonodig de middenondersteuning van de dekselondersteuning
afstellen tot op de betonvloer

Het schroefdraaddeel van de stelstift 77 dat boven de goot uit
komt wegknippen of slijpen
De verankeringsbeugels 88 om de 800 mm in het zijprofiel
aanbrengen

- Gootromp ligt vast op de vlakke betonvloer
- Instelbereik max. 25 mm
- zijwandhoogte gootromp 29 mm hoogte dekvloer tussen 40 -   65 mm

54 mm 65 -   90 mm
79 mm 90 - 115 mm

- Voor het inbouwen van dekselsets is een minimale inbouwdiepte (dikte dekvloer) van 78 mm vereist
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Stap 9 verankeringsbeugel en afwerken

Stap 7 stelstift Stap 8 instellen

Stap 5 deksel Stap 6 draag- en koppelbeugel

Stap 3 markeerprofiel Stap 4 dekselondersteuning

Stap 1 gootromp Stap 2 zijprofielen

� Montageprocedure A

De zijprofielen moeten goed met specie ondergestopt worden
Bij toepassing van anhydriet dekvloeren moet het vloergoot-
systeem goed afgedicht worden
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Schroef met plaatbouten (uit de montageset) de zijprofielen in de
laagste stand vast aan de gootromp

Hoge oneffenheden van de betonvloer verwijderen
Rompen 11 volgens bouwtekening los op de betonvloer in lijn
leggen

Aluminium markeer profielen 33 in de zijprofielen 22 aanbrengen
Let op de juiste stand!

Dekselondersteuningen 44 in zijprofielen 22 drukken op een
onderlinge afstand van 800 mm (bij 350 en 400 mm goten dient de
middenondersteuning tot op de bodem van de romp afgesteld te
worden)

Deksels 99 aan zijprofielen 22 schroeven waarbij de dekselnaden
steeds door een dekselondersteuning 44 ondersteund worden

De beugels 55, met een onderlinge afstand van 800 mm, in de
zijprofielen 22 haken
In ieder geval de beugels aanbrengen op de uiteinden van de
zijprofielen

De stelstiften 77 in de beugels 55 schuiven en vastzetten op de
betonvloer
Beugels 55 met de 2 schroeven vastzetten in het zijprofiel 22

Met de stelstiften 77 de gehele constructie op hoogte en waterpas
stellen, zowel in de lengte als in de breedte richting
Zonodig de middenondersteuning van de dekselondersteuning
afstellen tot op de betonvloer

Het schroefdraaddeel van de stelstift 77 dat boven de goot uit
komt wegknippen of slijpen
De verankeringsbeugels 88 om de 800 mm in het zijprofiel
aanbrengen

- Indien blijkt dat de hoogtevariatie van de dekvloer groter is dan 25 mm, dient men montageprocedure B te volgen
Let op: 
- Indien dekselsets in het vloergootsysteem moeten worden ingebouwd en het systeem wordt gemonteerd volgens 
procedure B, dient men rompen met een zijwandhoogte van 79 mm toe te passen

- In tegenstelling tot procedure A komt -bij het op hoogte brengen- de gootromp vrij van de vloer
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Stap 9 verankeringsbeugel en afwerken

Stap 7 stelstift Stap 8 instellen

Stap 5 deksel Stap 6 draag- en koppelbeugel

Stap 3 markeerprofiel Stap 4 dekselondersteuning

Stap 1 zijprofielen Stap 2 gootromp

� Montageprocedure B

De zijprofielen en rompen moeten goed met specie ondergestopt 
worden
Bij toepassing van anhydriet dekvloeren moet het vloergootsysteem
goed afgedicht worden


