
Kabelgoten afgerond
• standaard aan 2 zijden open te klappen

• 3 x 17,2 cm hoogte x breedte

• hoogte tot aan werkblad is 6,7 cm

• effectieve breedtemaat is 13,2 cm.

• geëpoxeerd in kleur volgens kaart

Vepa biedt voor alle werkplekken oplossingen voor bekabeling en 

elektrificatie.  Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar die 

een werkplek compleet maken.

Elektrificatie/accessoires

Kabelgoten rechthoekig
• standaard aan 2 zijden open te klappen

• 4,5 x 17,2 cm hoogte x breedte

• hoogte tot aan werkblad is 8 cm

• effectieve breedtemaat is 13,2 cm.

• geëpoxeerd in kleur volgens kaart

• kabelgoten Step + Edge T + Edge basic duo montage aan bladdrager

• kabelgoten Edge basic, Edge en ParQ montage aan blad

Aortakabelgoot met 2 deksels
• niet los verkrijgbaar, alleen te leveren/bestellen 

in combinatie met duo werkplek

• voorzien van 2 opklapbare deksel

• buitenmaat is 8x22 cm (hxb)

• geëpoxeerd in kleur volgens kaart

Kunststof kabelclip dubbel
• te schroeven onder werkblad om kabels te geleiden

• kleur wit

Het is optioneel mogelijk om de kabelgoot als verlaagde uitvoering onder het blad te monteren. Door een verlaagde ophanging creëert u 2 cm 

extra ruimte in de hoogte tot aan werkblad. Deze optie dient u duidelijk op uw bestelling aan te geven. 

Het is optioneel mogelijk om de kabelgoot als verlaagde uitvoering onder het blad te monteren. Door een verlaagde ophanging creëert u 2 cm 

extra ruimte in de hoogte tot aan werkblad. Deze optie dient u duidelijk op uw bestelling aan te geven. 
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Verticale kabelrups
standaard
• verticale kabelrups standaard v.v. met montagestuk haaks t.b.v. 

montage onderzijde blad

• uitvoering voor zit/zit werkplekken en voor zit/sta werkplekken

• optioneel te voorzien van montagestuk haaks t.b.v. bevestiging aan 

vloer

Verticale kabelrups Step 4
• verticale kabelrups standaard v.v. met montagestuk haaks t.b.v. 

montage onderzijde blad en wang aansluitstuk t.b.v. montage aan 

binnenzijde Step 4 wang

• uitvoering voor zit/zit werkplekken en voor zit/sta werkplekken

Kabeldoorvoerdop
• kunststof, zwart, wit, grijs of zilvergrijs. 

• afmeting 60 mm rond

• bij order aangeven of deze links, rechts of in het midden van het blad 

geplaatst dient te worden
3 verschillende posities 

voor kabeldoorvoerdoppen

Verticale kabelgoot
• afmeting 39x4,8x4,3 cm (hxbxd)

• montage aan poot d.m.v. dubbelzijdig tape

• kabelgoot geschikt om bekabeling verticaal langs poot te geleiden 

naar bijvoorbeeld vloerpot en kabelgoot

• geëpoxeerd in kleur volgens kaart

Verticale kabelgeleiding 
knikarm
• geschikt voor Step 4 duo, ParQ duo, Edge duo en Patch duo

• montage aan blad en bovenzijde pootstel d.m.v. aansluitstuk

• geëpoxeerd in kleur volgens kaart
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Elektrificatie/accessoires

Inbouwcontactdozen
• te verkrijgen in 2-voudige, 3-voudige en 4-voudige uitvoering

• uitvoering met RJ45/CAT 6 is altijd v.v. gender changer (plug en play). 

USB uitvoering is o.b.v. USB oplaadpunt

• standaard v.v. aansluitsnoer 50 cm met GST 18 aansluiting

• raamwerk geëpoxeerd volgens kleurenkaart en opklapbaar deksel met 

zwarte borstel

• bij order aangeven of deze links, rechts of in het midden van het blad 

geplaatst dient te worden

Contactdozen
• te verkrijgen in 3-voudige en 4-voudige uitvoering

• uitvoering met 3x 230V en 4x 230V inclusief houder t.b.v. montage 

onder werkblad of in kabelgoot

• contactdoos aan beide kanten v.v. GST18 aansluiting voor 

stroomaanvoerkabel en/of koppelkabel

• uitvoering 3-voudig met 2x230V en 1x 2 RJ45/CAT 6 is exclusief 

houder omdat de RJ45/CAT6 voorzien is van gender changer 

(plug en play);  aan 1 zijde voorzien van GST18 aansluiting voor 

stroomaanvoerkabel of koppelkabel

Opbouwcontactdozen
• 3-delige opbouwcontactdoos v.v. 3 stroompunten

• inclusief stroomaanvoerkabel 190 cm met haakse stekker

• wordt middels bladklemmen bevestigd

• geschikt voor bladdikte 12 - 30 mm

Vepa biedt voor alle werkplekken oplossingen voor bekabeling en 

elektrificatie.  Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar die een 

werkplek compleet maken.
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(fig. 3)

Bekabeling
• stroomaanvoerkabel aan 1 zijde voorzien van haakse stekker en 

andere zijde voorzien van GST18 aansluiting; voor bijvoorbeeld 

aansluiting aan contactdoos en/of inbouwcontactdoos

• verkrijgbare lengtes: 150, 250 en 350 cm

• koppelkabel aan beide zijden v.v. GST18 aansluiting; o.a. geschikt 

voor het doorkoppelen van bijvoorbeeld contactdozen

• verkrijgbare lengtes: 50, 100, 200 en 300 cm

Voorbeelden
zie fig. 1, 2 en 3 voor voorbeelden van toepassing van inbouwcontactdoos, contactdoos, stroomaanvoerkabel en koppelkabel

Driewegsplitter
• voor het doorkoppelen van bijvoorbeeld inbouwcontactdozen 

wanneer er bijvoorbeeld slechts 1 stroompunt/stroomaanvoerkabel 

gebruikt kan worden

bovenaanzicht enkele werkplek

bovenaanzicht duo-werkplek

1x 3-voudige
contactdoos 3x 230v

1x 3-voudige
inbouwcontactdoos
3x 230v incl.
koppelkabel 50 cm

legenda

1x stroomaanvoer

2x stroomaanvoer

2x 3-voudige
contactdoos 3x 230v

legenda

2x 3-voudige
inbouwcontactdoos
3x 230v incl.
koppelkabel 50 cm

bovenaanzicht 4-persoons

legenda

4x stroomaanvoer

4x 3-voudige
contactdoos 3x 230v

4x 3-voudige
inbouwcontactdoos
3x 230v incl.
koppelkabel 50 cm

(fig. 1)

(fig. 2)
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