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KENMERKEN

n   Om de 500 mm standaard twee montagegaten van 6,5 mm  
achter in de romp + aard mogelijkheid

n   Koppeling d.m.v. koppelsets met schraapnokken

n    Dooraarding van de wandgoot d.m.v. koppelsets

n   2 type inbouwmogelijkheden:
  - via wandgootdoos met 80 mm schakelmateriaal 
  - via frontmontageadapters met Mosaic (45 mm) schakelmateriaal

n    Ruime keuze aan hulpstukken en accessoires zoals  
scheidingsschotten, bochtstukken, etc.  

n   Deksel klikt zonder hulpmiddelen in de goot

n   Automatische dooraarding van de wandgoot d.m.v. koppelsets  
met schraapnokken 

n   Automatisch aarding van de deksel middels schraapnokken  
(Let op: bij het zagen van de deksels dienen deze minimaal  
40 mm te zijn, zodat de schraapnokken aanwezig zijn).

 n   Achterzijde van de wandgootromp is  standaard niet gelakt.
 Wandgoten waarbij achterzijdes ook zichtbaar zijn, worden op  
speciale bestelling geproduceerd. Naast een laklaag op de  
achterzijde van de wandgoot, worden bij deze goten de montage- 
gaten precies op maat gemaakt (voor montage op consoles).  
Door de volledige vlakke achterzijde, is deze wandgoot uitstekend 
geschikt voor deze toepassing.

n   Maataanduiding in de romp

n   Frontmontage van de wandgootdozen

n   Meerdere aardingspunten

n   Nieuwe hoogtemaat:110 mm

NORMEN

   Als wereldmarktleider in wandgootsystemen conformeren wij ons 
aan de hoogste kwaliteitsklasse voor stalen wandgootsystemen zoals 
gesteld in de EN 50085 (zie e-catalogus)

n     Norm EN 50085-2-1

n     Materiaal: staal

n     Impactklasse: IK 07

n   Beschermingsgraad IP 40

Stalen wandgoot met klikdeksel  
en geïntegreerde dekselaarding 

PROGRAMMA

Uitvoeringen Deksel(s) Lengtes Standaard kleuren

  110 x 63 mm Symmetrisch 1 x 80 mm 2000 mm
3000 mm

RAL 1013
RAL 9010

  130 x 63 mm Symmetrisch 1 x 80 mm 2000 mm
3000 mm

RAL 1013
RAL 9010

  170 x 63 mm Symmetrisch 1 x 80 mm 2000 mm
3000 mm

RAL 1013
RAL 9010

  170A x 63 mm Asymmetrisch 1 x 80 mm 2000 mm
3000 mm

RAL 1013
RAL 9010

Van Geel GWO 6 wandgoot

///  www.legrandservices.nl: Voor specifieke montage-instructies  
en GWO 6 calculatietools en Revit files voor BIM

/// Klantenservice: Bel onze afdeling klantenservice voor advies op maat

VOOR MEER INFORMATIE

De stalen wandgoot Van Geel GWO 6 is een toonaangevend systeem.  

Door het gelijkliggende deksel, vormen wandgoot en deksel een mooi strak  

geheel. De geïntegreerde dekselaarding zorgt ervoor dat het deksel  niet apart  

geaard hoeft te worden, wanneer deze in de wandgoot geklikt is. 

1 Deksel
2 Koppelset
3  Binnen-/buitenhoek  

universeel inschuifprincipe
4 Binnenhoek te koppelen
5 Buitenhoek te koppelen
6 Deksel voor buitenhoek
7 Hoekstijg-/zakstuk

8  Deksel voor  
hoekstuk-/stijg-/zakstuk

9 T-stuk 
A Binnenhoek 135-180°
B Eindschot
C Naadafdekbeugel
D Pasbeugel
E Flensplaat
F Sluitplaat
G Stijggoot romp
H Klemdeksel stijggoot
I Snapper 
J Akoestisch isolatiestuk
K Scheidingsschot
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