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Sparingskisten / instortboxen voor licht armaturen, inbouwspeakers en inbouwheaters
voor in betonvloeren, plafond en wand.
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1. inleiding.
De RUTObox sparingskisten / instortboxen zijn toe te passen in betonvloeren, plafonds en
wand voor inbouwspots, inbouwspeakers en inbouwheaters
De voordelen van de RUTObox:
Direct klaar voor stucwerk of spuitwerk afwerking.
Eenvoudige montage.
Door ruime afmetingen voldoende speling voor exacte maatvoering na
plaatsen van de RUTObox sparingskist.
Naast onze standaard oplossingen elke gewenste afmeting leverbaar.

Door de ruime afmeting van de RUTObox kunt u naderhand nog de exacte plaats van uw
inbouwspot, inbouwspeaker of inbouwheater bepalen zo kunt u ook een serie naderhand nog
in een perfecte lijn plaatsen want uiteindelijk bepalen de kleine details de topafwerking
van een woning.
Hoe kies ik de geschikte RUTObox.
Bij de keuze van uw RUTObox adviseren wij een spelingsruimte van 50 mm aan elke
zijde ten opzichte van de gat maat van uw te plaatsen product.
Tevens blijft er dan nog voldoende ruimte voor het eventueel plaatsen van een trafo
in de sparingskist / instortboxen.
VOORBEELD
U moet een licht armatuur plaatsen met een gat maat van diameter 120 mm daar komt dan
100 mm spelingsruimte bij dus dan kiest u de SK02 met de afmeting 240 mm x240 mm.
U moet een licht armatuur plaatsen met een gat maat 100 mm x 200 mm daar komt dan
100 mm spelingsruimte bij dus dan kiest u de SK04 met de afmeting 320 mm x320 mm.

Maat sparing bepalen breedplaatvloer.
De door u gekozen RUTObox plus 20 mm is de maat van de sparing in de breedplaatvloer.
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2. algemene product informatie
SK serie
De SK serie is een sparingskist / instortbox voor lichtarmaturen zoals inbouwspots en
trimless lichtarmaturen toepasbaar in betonvloeren en plafond.
De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 12 mm MDF met aan de bovenzijde een
3 mm hechthout deksel de onderzijde is van 10 mm fermacell bevestigt met RVS nieten.
Vanaf de SK02 wordt de fermacell verlijmd en wordt er een deksel van 5 mm toegepast.
Lichtbron: led / 12v

SP serie
De SP serie is een sparingskist / instortbox voor inbouwspeakers en toepasbaar in
betonvloeren en plafond.
De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 12 mm MDF met aan de bovenzijde
Een 5 mm hechthout deksel de onderzijde is van 2 x 10 mm fermacell onderling verlijmd en
verlijmd aan de box en bevestigt met RVS nieten om trillingen op te vangen.

RT serie
De RT serie is een sparingskist / instortbox voor trimless / round trimless inbouwspots en
toepasbaar in betonvloeren en plafond.
De sparingskisten / instortboxen zijn vervaardigd van 18 mm hechthout met aan de
bovenzijde een 5 mm hechthout deksel de onderzijde is voorzien van een afschroefbare
10 mm fermacell deksel.
Voorzien van verstelbare montage rachels in de kist voor exacte plaats bepaling van de
inbouwspot na plaatsing van de kist.
Daarna kunt u het gat in de fermacell deksel bepalen en boren.
Lichtbron: led / 12v

SKF uitvoering
De SKF uitvoering is toepasbaar op de gehele SK serie en is een sparingskist / instortbox
geheel vervaardigd van 10 mm fermacell verlijmd en geniet met RVS nieten.
Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds met name als er na
Isolatie is toegepast.
Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij
dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.
De sparingskist / instortbox is 10 min. brandvertragend.
Sparingskisten / instortboxen 60 min. brandvertragend op aanvraag.
Lichtbron: led / 12v / 230v.
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SPF uitvoering
De SPF uitvoering is toepasbaar op de gehele SP serie en is een sparingskist / instortbox
geheel vervaardigd van 10 mm fermacell en de onderzijde 2 x 10 mm verlijmd en geniet met
RVS nieten.
Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds met name als er na
Isolatie is toegepast.
Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij
dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.
De sparingskist / instortbox is 10 min. brandvertragend.
Sparingskisten / instortboxen 60 min. brandvertragend op aanvraag.

SKV uitvoering.
De SKV uitvoering is toepasbaar op de gehele SK serie en is een sparingskist / instortbox
vervaardigd van vochtwerende MDF v-313 de onderzijde 2 x 10 mm verlijmd en geniet met
RVS nieten.
Deze sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds.
Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij
dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.
Lichtbron: led / 12v.

SPV uitvoering.
De SPV uitvoering is toepasbaar op de gehele SP serie en is een sparingskist / instortbox
vervaardigd van vochtwerende MDF V-313 de onderzijde is van 10 mm fermacell bevestigd
met RVS nieten.
De sparingskist / instortbox is toepasbaar in betonvloeren en plafonds.
Deze sparingskist / instortbox is tevens geheel weerbestendig dus ook toe te passen bij
dekvloeren die langdurige tijd in slechte weersinvloeden liggen voor de stort.
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3. Product programma RUTObox SK serie.
Art. nr.
SK01

lengte
190 mm

breedte
190 mm

hoogte
130 mm

SK02

240 mm

240 mm

130 mm

per stuk

€ 10,12

SK03

280 mm

280 mm

130 mm

per stuk

€ 11,22

SK04

320 mm

320 mm

130 mm

per stuk

€ 12,32

SKF01 / SKV01

190 mm

190 mm

130 mm

per stuk

€ 10,82

SKF02 / SKV02

240 mm

240 mm

130 mm

per stuk

€ 12,14

SKF03 / SKV03

280 mm

280 mm

130 mm

per stuk

€ 13,46

SKF04 / SKV04

320 mm

320 mm

130 mm

per stuk

€ 14,78

per stuk
10 stuks
25 stuks
50 stuks
100 stuks

excl. BTW
€ 9,02
€ 82,50
€ 165,00
€ 302,50
€ 550,00

De SKD sparingskisten zijn aan 2 zijde uitgevoerd met 10 mm fermacell speciaal ontworpen
voor binnenmuren bijvoorbeeld voor inbouwspots boven traptreden zo heeft u voldoende
marge voor perfecte plaatsing ten opzichte van de traptreden.
SKD01

190 mm

190 mm

100 mm

€ 9,90

SKD02

240 mm

240 mm

100 mm

€ 11,22

SM01
Montage set bestaand uit 2 x hoekanker 40/60 4 x plug 6 mm, 4 x schroef 4 x 30 en
4 x schroef 4 x 17.

€ 1,54

SM01 is toepasbaar voor SK01, SK02, SKF01, SKF02, SKV01, SKV02, SKD01, SKD02.
SM02
Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en
8 x schroef 4 x 17.
SM02 is toepasbaar voor SK03, SK04, SKF03, SKF04, SKV03, SKV04.
Voor boxen met een hoogte van 130 tot 180 mm geld een meerprijs van 5%.
Prijzen excl. 21% BTW.
Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.

€ 3,08
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4. Product programma RUTObox SP serie.
Art. nr.
SP01

lengte
340 mm

breedte
340 mm

hoogte
130 mm

excl. BTW
€ 27,72

SP02

440 mm

440 mm

130 mm

€ 31,24

SP03

340 mm

840 mm

130 mm

€ 34,76

SP04

440 mm

840 mm

130 mm

€ 38,28

SPF01 / SPV01

340 mm

340 mm

130 mm

€ 33,26

SPF02 / SPV02

440 mm

440 mm

130 mm

€ 37,49

SPF03 / SPV03

340 mm

840 mm

130 mm

€ 41,71

SPF04 / SPV04

440 mm

840 mm

130 mm

€ 45,94

SM02
Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en
8 x schroef 4 x 17.
SM02 is toepasbaar voor SP01, SP02, SP03, SP04, SPF01, SPF02, SPF03, SPF04
SPV01, SPV02, SPV03, SPV04.

Voor boxen met een hoogte van 130 tot 180 mm geld een meerprijs van 5%.
Prijzen excl. 21% BTW.
Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.

€ 3,08
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5. Product programma RUTObox trimless / round trimless inbouw lichtarmaturen.
Art. nr.
RT01

lengte
280 mm

breedte
280 mm

hoogte
175 mm

excl. BTW
€ 28,00

RT02

280 mm

340 mm

175 mm

€ 32,00

RT03

240 mm

400 mm

175 mm

€ 36,00

Product programma RUTObox WL serie.
De RUTObox WL serie is een sparingskist / instortbox voor inbouwheaters.
De sparingskisten instortboxen zijn vervaardigd van 18 mm hechthout met een deksel van
10 mm fermacell de binnenzijde is geheel bekleed met 10 mm fermacell verlijmd.
Art. nr.
WL01

lengte
340 mm

breedte
340 mm

WL02

440 mm

440 mm

hoogte
200

excl. BTW
€ 54,12

200

€ 63,14

SM02
Montage set bestaand uit 4 x hoekanker 40/60 8 x plug 6 mm, 8 x schroef 8 x 30 en
8 x schroef 4 x 17.

€ 3,08

SM02 is toepasbaar voor WL01, WL02.

Product programma inbouw TV goot.
De TV goot is vervaardigd van 12 mm MDF, achterzijde 3 mm hechthout, voorzijde
10 mm fermacell bevestigd met RVS nieten.
Art. nr.

lengte

breedte

hoogte

excl. BTW

TV01

1350 mm

120 mm

60 mm

per stuk

€ 18,84

TV02

1350 mm

200 mm

60 mm

per stuk

€ 20,84

Prijzen excl. 21% BTW.
Levering geschied per pallet distributie en hangt af van aantal en afmeting prijs op aanvraag.
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6. Maatwerk producten.
Voor al uw inbouw licht armaturen en inbouw speakers kunnen wij een passende
RUTObox sparingskist / instortbox maken geheel op maat gemaakt naar uw wens.
Er is alles mogelijk betreft afmeting en vormgeving van de sparingskist en wij denken met u
mee voor een gebruiksvriendelijk installatie proces.
Zo hebben wij voor klanten al diverse maatwerk producten naar tevredenheid geleverd.
Waar andere leveranciers geen mogelijkheid hebben tot maatwerk en u met bestaande
producten het maar moet proberen op te lossen kunnen wij u van dienst zijn met onze
maatwerk oplossingen en dit vaak tegen een scherpe prijs.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor een maatwerk oplossing.
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7. Montage handleiding & verwerkings voorschriften.
Breedplaatvloer.
U meet de dikte van de breedplaatvloer die maat plus 2 mm tekent u af op de zijkant van de
RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set.
Daarna plaats u de RUTObox in de sparing en boort deze vast op de breedplaatvloer zorg
ervoor dat rondom de RUTObox een vrije ruimte is van 10 mm ten opzichte van de
breedplaatvloer deze dient u af te purren.
U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat
is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en
bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op de breedplaatvloer.
Verlaagd plafond.
U meet de dikte van de plafondplaat die maat plus 4mm tekent u af op de zijkant van de
RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set.
Daarna neemt u 2 rachels 4mm dunner dan de rachels van het plafond bepaal nu de
plaats van de RUTObox en plaats daar de rachels tussen maat van de rachels RUTObox
plus 20 mm daarop monteert u de RUTObox.
U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat
is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en
bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op het rachelwerk.
Bij langdurige blootstelling aan regen dient u de RUTObox af te dekken met bouwfolie bij
de SKF, SPF, SKV en SPV serie is dit niet nodig die zijn volledig weersbestendig.
Voor de afwerklaag wapeningsgaas aanbrengen over de aansluiting RUTObox breedplaatvloer
plafondplaat of muur om scheurvorming tegen te gaan.
Raadpleeg altijd de constructeur i.v.m extra wapening rond de RUTObox wij zijn hier niet
aansprakelijk voor.
Muur.
De RUTObox plaatst u tijdens het metselen of lijmen van de muur of achteraf.
U plaats de SK montage set op de zijkanten van de RUTObox en metselt deze in een laag in.
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8. Contact gegevens.
RUTObox is een product en geregistreerd merk van van den Eijnden van Bree Bouw.
van den Eijnden van Bree Bouw
Hoge Zijdeweg 52
5756 BR Vlierden
Contactpersoon: Toon van den Eijnden.
Tel. 0611537680
Email eb-bouw@hetnet.nl
Website www.rutobox.nl
KVK: 17215065

