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SERVICE
CHANNEL

SOLUFLEXTechnische gegevens 
Materiaal
•  De vloertegels zijn vervaardigd uit 

Sendzimir staalplaat volgens EN 10326.
•  De ondersteuningsvoeten zijn vervaardigd 

uit polypropyleen.

Afmetingen en belastingen
• Afmetingen tegels: 225 x 225 mm.
•  Verkrijgbaar in 8 verschillende hoogtes:  

37, 50, 60, 70, 80, 90, 120 en 150 mm. 
•  Voor belastinggegevens neem contact  

op met Legrand Nederland.

Geluidskarakteristiek
Flankerend luchtdrukniveauverschil volgens  
ISO 717-1:1996. Getest volgens ISO 
140-12:2000.
•   Soluflex kabelvloersysteem zonder 

minerale wol onder de tussenwand: 48 dB.
•   Soluflex kabelvloersysteem met minerale 

wol onder de tussenwand: 60 dB.

Contactgeluidsniveau volgens ISO 17-2:1996.  
Getest volgens ISO 140-12:2000.
•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 

zonder minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 49 dB.

•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 
met minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 39 dB.

 

Verticaal contactgeluidsniveau van een 
vloerafwerking volgens ISO. Gemeten is  
de verbetering in geluidsisolatie naar  
de onderliggende verdieping.
•  Contactgeluidsniveau van een 

vloerafwerking volgens ISO 717-2:1996. 
Getest volgens ISO 140-6:1998.

•        Betonvloer 140 mm + Soluflex 
 ∆ Lw = 17 dB
 ∆ Llin = 7 dB

•   Betonvloer 140 mm + Soluflex + tapijttegels
 ∆ Lw = 24 dB
 ∆ Llin = 12 dB

Overige kenmerken
•  Voor de ondervloer gelden specifieke 

voorwaarden ten aanzien van afwerking en 
vlakheidsklasse. Hiervoor kunt u separaat 
onze voorwaarden en specificaties 
opvragen.

•  Het kabelvloersysteem voelt solide. 
Aangezien het systeem niet in hoogte 
verstelbaar is, vergt het geen latere 
aanpassing. 

•  Vanwege de diagonale structuur van 
het kabelvloersysteem lopen de kabels 
volkomen parallel en kunt u datakabels 
kruisen in de vereiste hoek van 90°. 

Brandvoortplanting
Door de lage plenumhoogte is het 
kabelvloersysteem zelfdovend.
• NEN-EN 13501-1 van: B(fl) S1-d0.
•   NEN 1775: 

 A - Ontvlambaarheid - Voldoet aan de 
klasse T1-criteria voor ontvlambaarheid.
 B - Horizontale vlamuitbreiding: alle  
dikten - maximale horizontale vlamuit-
breiding = 0 cm. Hetgeen een kritische 
warmtestroom-dichtheid inhoudt van 
groter dan 11 kW/m2. Klassering volgens 
NEN 1775: Klasse T1.

•   NEN 6066:  
Bij (hoogste) warmtestroomtoevoer 
van 50 kW/m2: (hoogste) maatgevende 
rookdichtheid kleiner dan 0,5 m-1. 
Hetgeen een zeer zwakke rookproductie  
bij brand inhoudt.

Vlakheid
De ondervloer dient droog, schoon en vlak 
te zijn, geschikt voor het leggen van tapijt en 
minimaal voldoen aan de vlakheidsklasse 4*. 
Voor CalciumSulfaat gebonden gietvloeren 
geldt vlakheidsklasse A**.

* Vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747 
volgens URL 0706/04 d.d. 2004-03-17.
** Vlakheidsklasse A volgens URL 0705/04 
d.d. 2004-03-17.

  Breedte van Soluflex Service Channel 
is zelf te bepalen. 3 of meer tegels, 
afhankelijk van de diepte van het  
gebouw. Meest toegepaste hoogte  
is 37 t/m 60 mm
  Ultieme flexibiliteit, daar waar  
het nodig is
  Kabelcapaciteit is afhankelijk van de 
hoogte van de voet

  Vlakke en schone kanaalondervloer
  Interessante prijs/flexibiliteit  
verhouding
  Voortreffelijke akoestische 
eigenschappen
  Ruim assortiment aansluit- 
mogelijkheden

Voordelen/ 
kenmerken
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- OP TEKENING IS EEN PRINCIPE AANGEGEVEN, ECHTER DOOR HET VERSPRINGEN VAN DE KOPSE KANTEN ZAL HET

KABELVLOERSYSTEEM HIER OP AANGEPAST TE WORDEN ZODAT HET CONFORM DIT PRINCIPE TOT GEVEL LOOPT.

auteursrechten voorbehouden volgens de wet

onderwerp :

werk :

opdrachtgever :

noordpijl :

tekening nr.:

projectnummer
formaat

datum

gecontroleerd

tekenaar

schaal

:

:

:

:

:

:

status
:

Fax

Plesmanstraat 62, 3905 KZ  VEENENDAAL

Internet

Tel
+31 (0)88 55 33 900www.innax.nl

+31 (0)88 55 33 000:
:

:
Postbus 445, 3900 AK  VEENENDAAL

VEENENDAALBREDA

installatieadviseurs@innax.nl

E-mail :

�
referentie arch. :
referentie datum : -

-

RVI XIV / ONIS VASTGOED
KANTOOR DE WINTHONTTE UTRECHT

BT-E
201

BT111100322E201

1:100

JR

AH

A0

10-01-2014

111100322

DEFINITIEF

1
ONTWERP/BESTEKTEKENING

8 TEGELS BREED

2
SMETLIJNEN UITZETTEN

3 
DIAMANTZAGEN

4
UITHAKKEN STROOK (1)

5
AANBRENGEN ONDERVLOER

6 
OPBOUWEN SERVICE CHANNEL

www.legrand.nl/soluflex

DUURZAAM PRODUCT
CONTINUE HER TE GEBRUIKEN
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AANBRENGEN BEKABELING

8
SERVICE CHANNEL AFWERKEN

9
AANBRENGEN TAPIJTTEGELS (2)

Wereldwijd liggen er al honderd- 
duizenden vierkante meters Soluflex.  
Dat is niet voor niets: het Soluflex  
kabelvloersysteem biedt optimale 
ontwerpvrijheid en flexibiliteit. 
Soluflex bestaat uit metalen tegels 
van 225x225mm op kunststof dragers. 
Eronder is volop ruimte voor bekabelin-
gen, dus geen rondslingerende kabels 
meer. Tapijttegels of andere vloer- 
afwerkingen maken het af. Naast het 
volledig inrichten van uw vloer met 
Soluflex biedt het systeem ook technische  
mogelijkheden om slechts in een gedeelte 
van het vloeroppervlakte het kabelvloer-
systeem aan te brengen. Hiervoor  
gebruiken we Soluflex Service Channel.

Soluflex Service Channel wordt geplaatst 
op een geëgaliseerde ondergrond of een 
gefreesde sparing, wat een vlakke en 
schone ondervloer oplevert. Een ander 
voordeel is dat de bekabeling voor elektra 
en data overzichtelijk is gerangschikt 
door middel van kabelwegen tussen  
de voetjes van de verhoogde kabelvloer.
Bovendien heeft u bij Soluflex Service 
Channel de mogelijkheid tot aansluiting 
onder de vloer óf op de vloer.  
Dit systeem biedt dus maximale vrijheid 
voor nu en in de toekomst. Soluflex 
Service Channel is dé oplossing voor  
de technische infrastructuur van  
bekabeling en aansluittechnieken via  
een vloerkanaal.

Toepasbaar bij:
 nieuwbouw

 renovatie en/-of 
herbestemming 

van kantoren

       SOLUFLEX 
SERVICE CHANNEL 

(1)  Zie technische gegevens op de achterzijde voor specificaties voor de vlakheid van de ondervloer      (2) Montage hiervan door Legrand Nederland mogelijk

De aanleg in een nieuwbouwsituatie  
is anders. Neem hiervoor contact op 
met onze afdeling Klantenservice 
via tel.: 0411 - 65 33 02 of stuur een 
e-mail naar sales.support@legrand.nl
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•  De vloertegels zijn vervaardigd uit 

Sendzimir staalplaat volgens EN 10326.
•  De ondersteuningsvoeten zijn vervaardigd 

uit polypropyleen.

Afmetingen en belastingen
• Afmetingen tegels: 225 x 225 mm.
•  Verkrijgbaar in 8 verschillende hoogtes:  

37, 50, 60, 70, 80, 90, 120 en 150 mm. 
•  Voor belastinggegevens neem contact  

op met Legrand Nederland.

Geluidskarakteristiek
Flankerend luchtdrukniveauverschil volgens  
ISO 717-1:1996. Getest volgens ISO 
140-12:2000.
•   Soluflex kabelvloersysteem zonder 

minerale wol onder de tussenwand: 48 dB.
•   Soluflex kabelvloersysteem met minerale 

wol onder de tussenwand: 60 dB.

Contactgeluidsniveau volgens ISO 17-2:1996.  
Getest volgens ISO 140-12:2000.
•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 

zonder minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 49 dB.

•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 
met minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 39 dB.

 

Verticaal contactgeluidsniveau van een 
vloerafwerking volgens ISO. Gemeten is  
de verbetering in geluidsisolatie naar  
de onderliggende verdieping.
•  Contactgeluidsniveau van een 

vloerafwerking volgens ISO 717-2:1996. 
Getest volgens ISO 140-6:1998.

•        Betonvloer 140 mm + Soluflex 
 ∆ Lw = 17 dB
 ∆ Llin = 7 dB

•   Betonvloer 140 mm + Soluflex + tapijttegels
 ∆ Lw = 24 dB
 ∆ Llin = 12 dB

Overige kenmerken
•  Voor de ondervloer gelden specifieke 

voorwaarden ten aanzien van afwerking en 
vlakheidsklasse. Hiervoor kunt u separaat 
onze voorwaarden en specificaties 
opvragen.

•  Het kabelvloersysteem voelt solide. 
Aangezien het systeem niet in hoogte 
verstelbaar is, vergt het geen latere 
aanpassing. 

•  Vanwege de diagonale structuur van 
het kabelvloersysteem lopen de kabels 
volkomen parallel en kunt u datakabels 
kruisen in de vereiste hoek van 90°. 

Brandvoortplanting
Door de lage plenumhoogte is het 
kabelvloersysteem zelfdovend.
• NEN-EN 13501-1 van: B(fl) S1-d0.
•   NEN 1775: 

 A - Ontvlambaarheid - Voldoet aan de 
klasse T1-criteria voor ontvlambaarheid.
 B - Horizontale vlamuitbreiding: alle  
dikten - maximale horizontale vlamuit-
breiding = 0 cm. Hetgeen een kritische 
warmtestroom-dichtheid inhoudt van 
groter dan 11 kW/m2. Klassering volgens 
NEN 1775: Klasse T1.

•   NEN 6066:  
Bij (hoogste) warmtestroomtoevoer 
van 50 kW/m2: (hoogste) maatgevende 
rookdichtheid kleiner dan 0,5 m-1. 
Hetgeen een zeer zwakke rookproductie  
bij brand inhoudt.

Vlakheid
De ondervloer dient droog, schoon en vlak 
te zijn, geschikt voor het leggen van tapijt en 
minimaal voldoen aan de vlakheidsklasse 4*. 
Voor CalciumSulfaat gebonden gietvloeren 
geldt vlakheidsklasse A**.

* Vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747 
volgens URL 0706/04 d.d. 2004-03-17.
** Vlakheidsklasse A volgens URL 0705/04 
d.d. 2004-03-17.
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is zelf te bepalen. 3 of meer tegels, 
afhankelijk van de diepte van het  
gebouw. Meest toegepaste hoogte  
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  Ultieme flexibiliteit, daar waar  
het nodig is
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hoogte van de voet
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Wereldwijd liggen er al honderd- 
duizenden vierkante meters Soluflex.  
Dat is niet voor niets: het Soluflex  
kabelvloersysteem biedt optimale 
ontwerpvrijheid en flexibiliteit. 
Soluflex bestaat uit metalen tegels 
van 225x225mm op kunststof dragers. 
Eronder is volop ruimte voor bekabelin-
gen, dus geen rondslingerende kabels 
meer. Tapijttegels of andere vloer- 
afwerkingen maken het af. Naast het 
volledig inrichten van uw vloer met 
Soluflex biedt het systeem ook technische  
mogelijkheden om slechts in een gedeelte 
van het vloeroppervlakte het kabelvloer-
systeem aan te brengen. Hiervoor  
gebruiken we Soluflex Service Channel.

Soluflex Service Channel wordt geplaatst 
op een geëgaliseerde ondergrond of een 
gefreesde sparing, wat een vlakke en 
schone ondervloer oplevert. Een ander 
voordeel is dat de bekabeling voor elektra 
en data overzichtelijk is gerangschikt 
door middel van kabelwegen tussen  
de voetjes van de verhoogde kabelvloer.
Bovendien heeft u bij Soluflex Service 
Channel de mogelijkheid tot aansluiting 
onder de vloer óf op de vloer.  
Dit systeem biedt dus maximale vrijheid 
voor nu en in de toekomst. Soluflex 
Service Channel is dé oplossing voor  
de technische infrastructuur van  
bekabeling en aansluittechnieken via  
een vloerkanaal.

Toepasbaar bij:
 nieuwbouw

 renovatie en/-of 
herbestemming 

van kantoren

       SOLUFLEX 
SERVICE CHANNEL 

(1)  Zie technische gegevens op de achterzijde voor specificaties voor de vlakheid van de ondervloer      (2) Montage hiervan door Legrand Nederland mogelijk

De aanleg in een nieuwbouwsituatie  
is anders. Neem hiervoor contact op 
met onze afdeling Klantenservice 
via tel.: 0411 - 65 33 02 of stuur een 
e-mail naar sales.support@legrand.nl
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Wereldwijd liggen er al honderd- 
duizenden vierkante meters Soluflex.  
Dat is niet voor niets: het Soluflex  
kabelvloersysteem biedt optimale 
ontwerpvrijheid en flexibiliteit. 
Soluflex bestaat uit metalen tegels 
van 225x225mm op kunststof dragers. 
Eronder is volop ruimte voor bekabelin-
gen, dus geen rondslingerende kabels 
meer. Tapijttegels of andere vloer- 
afwerkingen maken het af. Naast het 
volledig inrichten van uw vloer met 
Soluflex biedt het systeem ook technische  
mogelijkheden om slechts in een gedeelte 
van het vloeroppervlakte het kabelvloer-
systeem aan te brengen. Hiervoor  
gebruiken we Soluflex Service Channel.

Soluflex Service Channel wordt geplaatst 
op een geëgaliseerde ondergrond of een 
gefreesde sparing, wat een vlakke en 
schone ondervloer oplevert. Een ander 
voordeel is dat de bekabeling voor elektra 
en data overzichtelijk is gerangschikt 
door middel van kabelwegen tussen  
de voetjes van de verhoogde kabelvloer.
Bovendien heeft u bij Soluflex Service 
Channel de mogelijkheid tot aansluiting 
onder de vloer óf op de vloer.  
Dit systeem biedt dus maximale vrijheid 
voor nu en in de toekomst. Soluflex 
Service Channel is dé oplossing voor  
de technische infrastructuur van  
bekabeling en aansluittechnieken via  
een vloerkanaal.
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met onze afdeling Klantenservice 
via tel.: 0411 - 65 33 02 of stuur een 
e-mail naar sales.support@legrand.nl
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SERVICE
CHANNEL

SOLUFLEXTechnische gegevens 
Materiaal
•  De vloertegels zijn vervaardigd uit 

Sendzimir staalplaat volgens EN 10326.
•  De ondersteuningsvoeten zijn vervaardigd 

uit polypropyleen.

Afmetingen en belastingen
• Afmetingen tegels: 225 x 225 mm.
•  Verkrijgbaar in 8 verschillende hoogtes:  

37, 50, 60, 70, 80, 90, 120 en 150 mm. 
•  Voor belastinggegevens neem contact  

op met Legrand Nederland.

Geluidskarakteristiek
Flankerend luchtdrukniveauverschil volgens  
ISO 717-1:1996. Getest volgens ISO 
140-12:2000.
•   Soluflex kabelvloersysteem zonder 

minerale wol onder de tussenwand: 48 dB.
•   Soluflex kabelvloersysteem met minerale 

wol onder de tussenwand: 60 dB.

Contactgeluidsniveau volgens ISO 17-2:1996.  
Getest volgens ISO 140-12:2000.
•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 

zonder minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 49 dB.

•  Soluflex kabelvloersysteem met tapijt en 
met minerale wol onder de tussenwand: 
Ln,f,w = 39 dB.

 

Verticaal contactgeluidsniveau van een 
vloerafwerking volgens ISO. Gemeten is  
de verbetering in geluidsisolatie naar  
de onderliggende verdieping.
•  Contactgeluidsniveau van een 

vloerafwerking volgens ISO 717-2:1996. 
Getest volgens ISO 140-6:1998.

•        Betonvloer 140 mm + Soluflex 
 ∆ Lw = 17 dB
 ∆ Llin = 7 dB

•   Betonvloer 140 mm + Soluflex + tapijttegels
 ∆ Lw = 24 dB
 ∆ Llin = 12 dB

Overige kenmerken
•  Voor de ondervloer gelden specifieke 

voorwaarden ten aanzien van afwerking en 
vlakheidsklasse. Hiervoor kunt u separaat 
onze voorwaarden en specificaties 
opvragen.

•  Het kabelvloersysteem voelt solide. 
Aangezien het systeem niet in hoogte 
verstelbaar is, vergt het geen latere 
aanpassing. 

•  Vanwege de diagonale structuur van 
het kabelvloersysteem lopen de kabels 
volkomen parallel en kunt u datakabels 
kruisen in de vereiste hoek van 90°. 

Brandvoortplanting
Door de lage plenumhoogte is het 
kabelvloersysteem zelfdovend.
• NEN-EN 13501-1 van: B(fl) S1-d0.
•   NEN 1775: 

 A - Ontvlambaarheid - Voldoet aan de 
klasse T1-criteria voor ontvlambaarheid.
 B - Horizontale vlamuitbreiding: alle  
dikten - maximale horizontale vlamuit-
breiding = 0 cm. Hetgeen een kritische 
warmtestroom-dichtheid inhoudt van 
groter dan 11 kW/m2. Klassering volgens 
NEN 1775: Klasse T1.

•   NEN 6066:  
Bij (hoogste) warmtestroomtoevoer 
van 50 kW/m2: (hoogste) maatgevende 
rookdichtheid kleiner dan 0,5 m-1. 
Hetgeen een zeer zwakke rookproductie  
bij brand inhoudt.

Vlakheid
De ondervloer dient droog, schoon en vlak 
te zijn, geschikt voor het leggen van tapijt en 
minimaal voldoen aan de vlakheidsklasse 4*. 
Voor CalciumSulfaat gebonden gietvloeren 
geldt vlakheidsklasse A**.

* Vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747 
volgens URL 0706/04 d.d. 2004-03-17.
** Vlakheidsklasse A volgens URL 0705/04 
d.d. 2004-03-17.

  Breedte van Soluflex Service Channel 
is zelf te bepalen. 3 of meer tegels, 
afhankelijk van de diepte van het  
gebouw. Meest toegepaste hoogte  
is 37 t/m 60 mm
  Ultieme flexibiliteit, daar waar  
het nodig is
  Kabelcapaciteit is afhankelijk van de 
hoogte van de voet

  Vlakke en schone kanaalondervloer
  Interessante prijs/flexibiliteit  
verhouding
  Voortreffelijke akoestische 
eigenschappen
  Ruim assortiment aansluit- 
mogelijkheden

Voordelen/ 
kenmerken
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Legrand Nederland B.V.
Postbus 54  
5280 AB  Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrandservices.nl
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