
Snelle en eenvoudige installatie

tehalit.BRN65

Lichtgewicht 
kunststof 
wandgoot



BRN65-wandgoot

Wandgoot installeren? 
Zo gepiept

Bespaar waardevolle 
installatietijd
Geïntegreerde, uitschuifbare koppelingen. Klikbare 
montagehulpstukken en inbouwcomponenten. Lichtgewicht 
kunststof dat makkelijk te verwerken is. Overzichtelijke 
werkruimte dankzij drie gescheiden compartimenten voor 
datakabels, 230V-kabels en wandcontactdozen. Zijdeksels 
die je tijdens je klus in de handige 'parkeerstand' op de 
goot klikt. Alles aan tehalit.BRN65 is erop gericht om jou 
zo gemakkelijk en snel mogelijk te laten werken. Je kan zo 
door naar de volgende klant!

Maak flexibel gebruik  
van de ruimte
Lastige hoeken? De verstelbare hoekstukken (+/-5o) zorgen 
ervoor dat tehalit.BRN65 zich naar elke ruimte vormt. 
Daarnaast zijn er hulpstukken voor wanneer je van richting 
moet veranderen in de ruimte en voor aftakkingen. Voor 
een nette afwerking bestaan er onder meer afdekramen en 
Ecoline-inbouwschakelmateriaal.  

Breed inzetbaar 
Wandgoot tehalit.BRN65 is ideaal voor het aanleggen van 
datanetwerken en energiepunten in onder meer kantoren, 
praktijkruimtes, hotels en scholen. De wandgoot heeft de 
strakke uitstraling van een stalen exemplaar. Bovendien 
is de installatie beschikbaar in twee kleuren die passen 
bij elke ruimte: verkeerswit (RAL9016) en grafietzwart 
(RAL9011). 

Energie en data daar waar de klant het nodig heeft.  
Snelle montage door één installateur. Dat is zo gepiept met  
onze kunststof wandgoot tehalit.BRN65. Door het lichtgewicht 
materiaal en de snelmontagehulpstukken verloopt installatie 
efficiënt en eenvoudig. Groeit de behoefte aan data en stroom  
bij je klant? Dan is deze wandgootinstallatie achteraf eenvoudig 
aan te passen. Ontdek alle voordelen: 



Lichtgewicht, snel, eenvoudig aanpasbaar

Maximale flexibiliteit
in installatie en gebruik

De robuuste kunststof wandgoot is sterk, maar toch licht  
van gewicht en daardoor makkelijk te bewerken, te tillen  
en te bevestigen.

Geïntegreerde, uitschuifbare koppelingen; ideaal voor 
eenmansmontage.

Klikbare Ecoline-inbouwcomponenten met Wago-aansluitsysteem 
voor snelle installatie. Traditioneel aansluiten is eveneens mogelijk 
en ook dat is zo eenvoudig mogelijk gemaakt in het systeem.

Verstelbare hoekstukken (+/-5o) voor een nette afwerking.

Het driekamersysteem zorgt voor een veilige scheiding van 
stroom, data en wandcontactdozen. Dankzij de afneembare 
zijdeksels leg je er snel kabels bij zonder componenten te  
hoeven demonteren.

Verkrijgbaar in de afmetingen 130 mm, 170 mm en 210 mm. 

Alle formaten zijn voorzien van een universeel deksel van 80 mm.

Naadloze aansluiting op berker-designs schakelmateriaal  
S.1 en Q.3. 

Beschikbaar in verkeerswit (RAL9016) en grafietzwart (RAL9011). 

Ontdek wandgoot.com 
Nog meer gemak? Gebruik dan onze wandgoot- 
configuratietool. Daarmee stel je gemakkelijk de  
gewenste wandgootinstallatie samen en exporteer je je 
bestellijst met een paar klikken. Ook kun je in deze tool 
diverse maten en materialen met elkaar vergelijken. 

Wil je aan de slag met tehalit.BRN65?  
Dan is dit wat je moet weten:
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