
U legt de basis voor flexibiliteit in de plaatsing van  
aansluitingen met de door ons ontwikkelde voet van de 
muur. Dit is een speciale steen met uitsparing die  
dragende muren volledig ondersteunt. De installateur 
trekt zijn kabels door de uitsparing en daar overheen 
komt een speciale plint, waarin de aansluitpunten ge-
monteerd worden.

Bespreek deze toepassing al vóór de bouwplannen  
en neem Comfortplint mee in bouwtekeningen en  
bestekken. Met Comfortplint bespaart u kosten en  
vergroot u gebruiksgemak in woning of bedrijfspand.  
We vertellen u graag hoe.

“Eenvoudige

installatie van

aansluitingen

op de plek

waar jij

dat wenst!”

Comfortplint, 
besparen vóór de bouw

Voor meer informatie

Bel: 085 105 27 80

Woningeigenaren en gebruikers van kantoorpanden willen flexibiliteit in de plaatsing van aansluit-
punten voor stopcontacten en ICT-aansluitingen. Zonder gebruik van opbouw-wandgoten, plinten met 
kleine uitholling of verlengsnoeren, apparatuur kunnen aansluiten op de plek die praktisch is. 
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Zo makkelijk werkt dat!
Comfortplint is gemaakt voor installatiegemak. De basis is de steen die als voet van de muur dient -en 
ook hoger in de wand gebruikt kan worden-, waarin de bekabeling netjes weggewerkt wordt. De plint 
vormt de afwerking, het installatiemateriaal completeert het geheel.

1
Stap 1: Steen met uitsparing als voet van de muur 
Het belangrijkste onderdeel van Comfortplint is de 
steen die dient als voet van de muur. Deze steen heeft 
uitsparingen voor alle stroom- en UTP-kabels. 

2
Stap 2: Bepaal plaats voor aansluitingen en leg de  
bekabeling
Met de Comfortplint bepaalt de eindgebruiker zo zelf 
de aansluitpunten, bij de bouw en in de toekomst.  
Extra toevoegen van aansluitingen op een later  
moment is een fluitje van een cent.

3
Stap 3: Plaats aansluitingen en koppel ze met een  
stekerbare aansluiting 
Comfortplint is een flexibel systeem dat met  
kant-en-klaar schakelmateriaal eenvoudig te monteren 
is. Er zijn diverse prefab onderdelen en aansluitingen 
voor montage op iedere wand.

4
Stap 4: Plaats de plint *
Eenvoudig installeren en monteren, daar is  
Comfortplint voor gemaakt. Er zijn echter redenen 
waarom een aannemer het niet zelf uitvoert.  
Hulp nodig of kiezen voor de snelheid van een ervaren 
installateur? Besteed het uit aan Comfort Bouwer!

Voor meer informatie 

085 105 27 80

* Nieuwe aansluitingen plaatsen: verwijder plint en start vanaf 2
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