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1 Gootromp
2 Stelstift
3 Draag- en koppelbeugel
4 Verankeringsbeugel
5 Dekselondersteuning
6 Deksel
7 Scheidingsschot

open vloergoot GVO-7 

opvoerzuilen GVZ-8
dekselsets IK-2
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VAN GEEL GVO-7
 OPEN VLOERGOOT
• Flexibel en uit te breiden met aansluittechniek
• Grote kabelcapaciteit
• Goede toegankelijkheid

  HET OPEN VLOERGOOTSYSTEEM

Het open vloergootsysteem GVO-7 wordt in de dekvloer aan- 
gebracht. Na montage zijn de deksels hierbij steeds afneembaar.

De opbouw van de open vloergoot bestaat uit 1 romp, 2 aluminium  
zijprofielen en 3 of 4 mm dikke deksels.

De zijprofielen worden door middel van stelbeugels op de juiste  
hoogte ingesteld. De deksels worden aan de draagprofielen  
geschroefd. Afhankelijk van de goothoogte en gootbreedte kan  
men deksels kiezen waar dekselsets worden ingebouwd, of  
waar opvoerzuilen worden opgebouwd.

 Ook wordt het open vloergootsysteem toegepast als voedings- 
kanaal met blinde deksels.

Het open vloergootsysteem kan over de gehele lengte geopend  
worden, waardoor een goede toegankelijkheid wordt verkregen.

 Het systeem wordt in z.g. “basissets” aangeleverd die op de  
bouwplaats samengesteld en gemonteerd moeten worden

De kanalen zijn leverbaar in breedtematen van 200 t/m 400 mm en  
kunnen in dekvloeren van 40 t/m 115 mm dikte ingebouwd worden.

Hoek- en aftakstukken kunnen gemakkelijk uit delen van  
de basissets samengesteld worden.
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VOOR MEER INFORMATIE

/// E-catalogus legrandservices: Voor specifieke montage-instructies

/// Klantenservice: Bel de klantenservice voor advies op maat, via 0411 - 653 302

///  Training: Schrijf u in voor de montagetraining op maat  
op www.legrand.nl

///  Legrand service onderweg:  
Mobiele app voor android en apple


