GOLVKANAL
Golvkanalsystem för förläggning av kablar på golv. Det finns flera varianter, vanligast är Aluminium.
Vårt egentillverkade golvkanalsystem
tillverkas i aluminium och finns i två
versioner, Bas och Flex.
Flex har ett öppningsbart lock på ovansidan som underlättar iläggning av kabel.
Bas är gjord i ett stycke. Till Bas finns
även vinkeldelar. Skarvdetaljer och golvfästen passar båda varianterna.
Golvkanal - Aluminium består av stränggjutna anodiserade profiler. Profilerna är
mycket kraftiga för att hålla för omild
behandling på ett golv. Måtten är 146
mm bred och endast 17 mm hög. De
rymmer 6-10 kablar i separerade kanaler. På ovansidan är kanalerna räfflade i
fyra band för halkskydd och dekoration.

Golvkanal - Aluminium - Bas
Golvkanal - Bas: Kablage läggs in underifrån. Färdigbyggda
vinkeldelar fästs lätt ihop med Golvkanal – Bas med hjälp av
Rak-Skarv.
Bas,
Bas,

1 meter
2 meter

GK-100
GK-200

Bas,
Bas,

Vinkel komplett 45º
Vinkel komplett 90º

GK-V45
GK-V90

Golvkanal - Aluminium - Flex
Golvkanal - Flex: Kablaget läggs in ovanifrån. Flex har ett lock
med snäpplås och integrerat gångjärn, det underlättar både vid
nyinstallation och ändring av kablaget. Flex går att sammanfoga
med Rak-Skarv.
OBS! Flex passar ej ihop med vinkeldelar.
Flex, 2 meter

GKF-200

Golvkanal - Aluminium - Tillbehör
Rak-Skarv användes för att enkelt med hjälp av en liten insexnyckel sammanfoga Golvkanaler mot varandra eller mot Vinkel. Användes i par.
Rak-Skarv (Sats om 2 st)

GK-001

Golv-fäste Tape: Används när det inte är möjligt eller lämpligt att
skruva i golvet. Dubbelhäftande tape fästs tvärs Golvkanalen på
undersidan.
Tape fäste (Förpackning om 2 st)

GK-005

Golv-fäste Skruv: Används när det är lämpligt att skruva i golvet.
Skruvöglor skjuts in i profilens skarvkanaler, de blockerar ingen
plats för kabel och gör Golvkanalen enkel att fästa och lossa. Säljes i satser om 4 st för montage av 1 st Golvkanal Bas eller Flex.
Skruvfäste (Sats, 4 st inkl skruv)
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Rak-Skarv

GK-006

Skruvfäste

Golvkanal - Gummi
Golvkanal i gummi kan vara ett mycket bra alternativ i vissa miljöer.
Materialet är tyst och flexibelt. Det är idealiskt om inte golvet är
plant. Kapas enkelt med sax. För tillfälliga lösningar är det perfekt.
Gummikanalen finns i flera versioner, med kabelinläggning underifrån eller med öppningsbart lock för smidig inläggning av kablaget
ovanifrån.
Levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter. Bredden är 95 mm eller 150
mm, höjden är 15 mm. Snygga ändavslut medföljer. Färg: grå.

Bredd 150 mm
Bredd 95 mm
Bredd 150 mm

1,5 meter
GM-150
GMS-150
GMF-150

Matning underifrån
Matning underifrån
Med lock

3 meter
GM-300
GMS-300
GMF-300

Golvkanal - Plast - Kabelslang PRO
Flexibel Kabelslang som är lämplig vid kabelförläggning på golvytor
då den är byggd för kunna att gå på. Kabelslang PRO är tillverkad
av lösa element som gör att de enkelt trycks ihop till långa längder,
eller tas isär. Tvåkanalsystem som gör det möjligt att separera datakablage och elkablar.
Mått: 90 x 24 mm, längd 1 meter.
Svart, RAL 9005
Silver

930.032
930.033

KABELHANTERING
Vi har många olika typer av kabelhanteringsprodukter
för att få till ett stilrent kontor eller mötesrum. Med våra
produkter kan du på ett enkelt sätt bli av med kablar
som exempelvis ligger bakom skrivbordet. En nödvändig
produkt, om fast kanalisation
saknas, är golvkanaler. Dessutom har vi ryggrader, ett
stort sortiment av kabelslangar. Förläggningsmaterial
som bordsgenomföringar,
upphängningar och kabeldiken finns också.

Ryggrad - Spinalis
Spinalis är en kabelslang som är avsedd att föra upp kablage från
golvet till ett arbetsbord.
På golvet fixeras Spinalis av en tung metallfot som står på gummifötter.
Spinalis finns i två längder. 76 cm är avpassat för ett skrivbord med
standardhöjd och 122 cm för höj- och sänkbara bord.
Svart, RAL 9005
Silver

76 cm
930.049
930.050

122 cm
930.049L
930.050L

31

