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Al onze inBouwdozen Kunnen zowel in sAnitAire Als in centrAle 
verwArmingsinstAllAties geBruiKt worden. door de eenvoudige 
KoppelingstechnieK KAn dezelfde inBouwdoos vAn meerdere 
Buistypes en diAmeters voorzien worden. KunststofBuizen, 
meerlAgenBuizen en Koperen Buizen vAn ø12mm tot en 20mm 
Kunnen op deze inBouwdozen AAngesloten worden. 

onze inbouwdozen

enKele inBouwdoos [BlAuw]

Dit is zonder twijfel de meest veelzijdige inbouwdoos in ons gamma. 
Dankzij haar unieke vorm en de verschillende bevestigingsmogelijk-
heden van de stalen beugel kan ze in minstens 4 verschillende 
configuraties gebruikt worden, nl. als enkele inbouwdoos voor 
sanitair of cv, als dubbele voor sanitair waarbij de bevestigingsbeugel 
de doos op de exacte afstand voor badmengkranen houdt, of als 
dubbele cv doos waarbij de keuze bestaat tussen een afstand van 
38 mm of 50 mm.

voor de aansluiting van de buis kan gekozen worden tussen de 
Begetube M24, de standaard Eurokonus koppeling of een pers-
koppeling. De blauwe inbouwdoos kan vooraan geopend worden  
voor een makkelijke montage van de buis.

enKele inBouwdoos [zwArt]

Deze inbouwdoos van hoge kwaliteit is uitermate geschikt voor 
de montage van kunststofbuizen zoals bijvoorbeeld vPE (PEX). De 
afschuining van de buisgeleider vergemakkelijkt, vooral bij grotere 
diameters, het vervangen van de binnenbuis.

De zwarte enkele inbouwdoos wordt eveneens geleverd met een 
stalen bevestigingsbeugel die een gebruik als enkele doos voor cv of 
sanitair, of als dubbele sanitaire doos toelaat. voor de aansluiting van 
de buis kan gekozen worden tussen de Begetube M24 of de standaard 
Eurokonus koppeling.

inbouwdoos (blauw) 
vOOR cv EN sANiTAiR

2 x inbouwdoos (blauw) 
TUssENAfsTAND vOOR cv

2 x inbouwdoos (blauw) 
TUssENAfsTAND vOOR sANiTAiR



enKele inBouwdoos voor holle wAnden 
[rood en BlAuw]

De inbouwdozen voor holle wanden werden speciaal ontworpen voor 
toepassing in wanden waar de bevestiging van een inbouwdoos niet 
eenvoudige is. De doos wordt dan ook stevig op haar plaats gehouden 
door een nauw aanpassende stalen beugel, en door haar langer 
voorstuk kan ze makkelijk in voorzetwanden tot 25 mm gemonteerd 
worden. De bevestiging van de buis wordt ook hier vergemakkelijkt 
door een openende voorzijde.

voor de aansluiting van de buis wordt hier enkel gebruik gemaakt van 
de M24 koppeling.

duBBele inBouwdoos [zwArt]

Met de doorverbinddoos kunnen op eenvoudige wijze meerdere kleine 
toestellen in serie geplaatst worden (vb. toilet met lavabo). Door 
de verschillende aansluitmogelijkheden kan op dit punt makkelijk 
gereduceerd worden (vb. van ø20 mm naar 16 mm)

Deze doos wordt geleverd zonder bevestigingsbeugel en is leverbaar 
in M24 of Eurokonus uitvoering.

inbouwdoos (holle wand) 
vOOR cv EN sANiTAiR

inbouwdoos (zwart) 
vOOR cv EN sANiTAiR

dubbele inbouwdoos (zwart) 
vOOR sANiTAiR

2 x inbouwdoos (zwart) 
TUssENAfsTAND vOOR cv

2 x inbouwdoos (holle wand) 
TUssENAfsTAND vOOR sANiTAiR
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toebehoren voor inbouwdozen

verBindingspijpje

Dit gechromeerd koperen buisje is voorzien van een mannelijk 
draadgedeelte met een o-ring die zorgt voor een feilloze afdichting 
in de schuine zijde van de inbouwdoos. De andere zijde kan met een 
M24 of Eurokonus x15/1 koppeling op het kraanlichaam geschroefd 
worden.

KlemKoppeling

Als alternatief voor het bovenstaande verbindingspijpje kan deze 
driedelige koppeling gebruikt worden. Deze wordt gecombineerd met 
een stalen of koperen verbindingsbuis in ø15mm. Ook hier wordt de 
afdichting in de inbouwdoos verzekerd door een o-ring.

AfdeKrozettes

Enkele of dubbele afdekrozettes die na aansluiting van de 
installatie kunnen aangebracht worden. Ze passen perfect op de 
verbindingsbuisjes en zorgen voor een mooie afwerking.

codes

BLAUW HOLLE WAND

621.262.052 1/2” x M24 622.262.052 1/2” x M24 (blauw)

621.262.055 1/2” x EK 622.261.052 1/2” x M24 (rood)

621-262-818 1/2” x 16/2 pers

621-262-835 1/2” x 20/2 pers

ZWART, ENKEL ZWART, DUBBEL

620.263.052 1/2” x M24 630.263.052 1/2” x M24 x M24

620.263.055 1/2” x EK 630.263.055 1/2” x EK x EK

klemkoppeling 
vOOR iNBOUWDOOs

verbindingspijpje  
vOOR iNBOUWDOOs

enkele afdekrozet

dubbele afdekrozet 
AfsTAND 38 Of 50 MM


