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GEPATENTEERD PLATTEBUISSYSTEEM
Vanuit groeiende focus op duurzaamheid zien we de 
werkzaamheden in de elektrotechnische markt verschuiven 
van nieuwbouw naar renovatie. Daarnaast groeit de behoefte 
om steeds efficiënter, tijd- en kostenbesparender te werken. 
Als oplossing ontwikkelde Canalit samen met de installateur 
Systeem25 en de tape-collectie.

TWEE LEIDINGKOKERS IN ÉÉN
De uitscheurbare bodem van Canalit Systeem25 zorgt ervoor 
dat de koker gebruikt kan worden voor zowel draad (met 
dubbele bodem) als kabel (uitgescheurde bodem). Installateurs 
besparen door nooit meer twee verschillende kokers op voorraad 
te leggen. Daarnaast zorgt het folie op de deksel ervoor dat er 
geen zwarte vegen achterblijven bij het monteren en dat de 
koker schoon blijft tijdens transport en opslag. Dat voorkomt 
verspilling, poetswerk, en scheelt dus tijd en kosten!

Crème Wit Bruin Zwart
5 x 2 meter 930010 930020 930030 930040

5 x 3 meter 930110 930120 - -

CANALIT ZET IN OP ZWART
De vraag naar donkere leidingkokers voor gebruik in “open” 
plafonds is de laatste tijd sterk gegroeid. Canalit speelt met 
de nieuwe zwarte Systeem25 koker in op deze marktbehoefte. 
Uiteraard met uitscheurbare bodem, beschermfolie op de deksel 
en schoon verpakt in folie. 

NIEUW!
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CANALIT SYSTEEM25

UITGEBREID ASSORTIMENT VAN ACCESSOIRES

Crème Wit Bruin Zwart
Vlakke hoek 931001 932001 933001 934001

Binnenhoek 931011 932011 933011 934011

Buitenhoek 931021 932021 933021 934021

Koppelstuk 931031 932031 933031 934031

Eindstuk 931041 932041 933041 934041

T-stuk 931051 932051 933051 934051

Verloop naar 16mm 931061 932061 933061 934061

Verloop naar 19mm 931071 932071 933071 934071

Lasdoos 931081 932081 933081 934081

Uitbreidingsdoos 931091 932091 933091 934091

SNEL BEVESTIGEN MET TWEEZIJDIG KLEEFBAND
4 Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers

4  Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig

4  Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm

4  Geschikt voor oneffen oppervlakken

4  Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond

4  Verpakking: per rol in folie

Canalit streeft ernaar om Systeem25 zo compleet mogelijk te 
maken. Naast de verschillende kleuren leidingkokers bieden wij 
dan ook een ruim assortiment aan hulpstukken, waar onlangs de 
lasdoos en uitbreidingsdoos aan zijn toegevoegd.

art. nr. 999119 999219 999325

Type TK 19/5 TK 19/25 TK 25/25

Breedte 19 mm 19 mm 25 mm

Lengte 5 meter 25 meter 25 meter
1801-NL


