Natuurlijk is het
Viega Profipress!

S C -C o n tu r
van Viega

Bespaar niet op de verkeerde plaats:
ga voor zekerheid!

Viega Profipress met
SC-Contur: 100% zeker;
zonder de O-Ring te verzwakken; voor alle toepassingen, ook voor gas
Maximale zekerheid
 SC-Contur = Safety Connection
 Ongeperst = 100% zeker zichtbaar ondicht
 Reeds miljoenen keren beproefde veiligheidstechniek
 Controlebereik bij droge installaties: van 22 mbar tot 3 bar
 Controlebereik bij natte installaties: van 1 bar tot 6,5 bar
 Tijdsbesparing door 1 centrale controle, ook bij gas

Viega perssysteem
= 1 totaaloplossing
 1 systeem met Viega koppelingen, klauwen en persgereedschap
 1 aanspreekpunt voor garantieaanvragen
 Onderhoud pressguns: slechts alle 30.000 persingen
 Ingeval slijtage klauwen: geen gevaar voor ongevallen
door gecontroleerde breuken

www.viega.be/Profipress/nl
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Maximale gebruiksdiversiteit
 Meer dan 800 onderdelen
 Verschillende afmetingen: van 12 tot 108 mm
 Voor alle installatiewerkzaamheden: water, gas,
verwarming en speciale toepassingen.
 Geen optische verwisseling mogelijk, door de
kleurmarkeringen op de buizen en koppelingen
Maximale levensduur
 Corrosiebestendig
 Dubbele persing
 Langdurig torsiezeker
 Ideaal voor verbindingen met
een bijzonder lange levensduur

Viega Profipress voor verwarmingsinstallaties
 Grote corrosiebestendigheid, zelfs bij aanraking met
chappe en water
 Vele innovatieve oplossingen: bijv. vooraf geïsoleerde
kruisings-T-stukken – voor zeer kleine opbouwhoogten in
chappe; bijv. schuifbussen in koppelingstechniek – voor
snelle reparaties, zelfs met nog restwater in de leiding
 Optisch herkenbaar door groene stip voor Profipress
Viega Profipress voor waterinstallaties
 Te gebruiken voor koudwater-, warmwater- en
circulatieleidingen
 Afmetingen volgens behoefte – dankzij geringe druk
verliezen van koppelingen
 Hoogwaardige materialen en intelligente systeemoplossingen voldoen volledig aan de geldende hygiënenormen bijv. dubbele muurplaat voor de uitvoering van
de geadviseerde ring- en serie-installatie
 Hoogwaardige materialen koper en brons
 Optisch herkenbaar door de groene stip
Viega Profipress G voor gasinstallaties
 K VBG Gecertificeerd voor installaties met gas volgens
NBN D 51-003 resp. vloeibaar gas volgens NBN D 51-006
en voor stookolie- en dieselkrachtleidingen
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 Vrijwel 100-procent manipulatieveilig – dankzij persverbindingstechniek
 Gekeurde onderdelen van 12 tot 28 mm voor
uitvoering van complete installatie
 Veiligheid voor alles – 100% zekere en veilige SC-Contur,
zelfs voor gas
 Veilig optisch herkenbaar – dankzij gele markeringen
Viega Profipress S voor speciale toepassingen
 Systeemoplossingen voor toepassingen in hoge
temperatuurbereiken – bijv. zonnewarmte, stadswarmte
of lagedrukstoominstallaties
 Afmetingen 12 t/m 35 mm: in de fabriek geïntegreerd
FKM-dichtelement ombouwbaar
 Vanaf afmeting 42 mm met apart FKM-dichtelement
ombouwbaar
 Optisch herkenbaar door witte markeringen
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7 goede redenen voor
Viega-koppelingen:
 100% testzeker – dankzij Viega SC-Contur,
zonder de O-ring te verzwakken
 O nverwisselbaar – eenduidig
gemarkeerde verpakking en koppeling
 S nelle levering – alle onderdelen leverbaar uit voorraad
 Torsiezeker – dankzij dubbele persing
 C orrosiebestendig – dankzij sterke materialen
B elastingszeker – dankzij bijzonder groot drukproefbereik
 Veelzijdig – breed productengamma voor alle toepassingen

Viega. Altijd beter!
 Alle Viega-buisleidingsystemen zijn gebaseerd op de
innovatieve Viega-perstechniek – ze sluiten daarom
probleemloos op elkaar aan.

 Direct contact met de fabrikant: Onze specialisten in
de buiten- en binnendienst zijn er voor u: persoonlijk,
op de werf, per telefoon of zelfs bij de groothandelaar.

 Alle Viega-buisleidingsystemen kunnen met hetzelfde
Viega-persgereedschap worden geperst – betrouwbaar,
efficiënt en comfortabel.

 Unieke veiligheidsfactor (100% zeker) bij alle leiding
systemen: zowel Profipress (koper), Prestabo (staal) als
Sanpress Inox.

 Snelle levering: Zowel de Profipress-koppelingen als de
andere 16.000 artikelen zijn steeds uit voorraad leverbaar.
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