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Het jaar 2018 is nog maar net begonnen en ik mag u direct al het nieuwe VSH Magazine presenteren. 
Een mooi moment om terug te kijken wat we in 2017 hebben gedaan én om alvast vooruit te kijken 
naar komend jaar. 2017 was een goed jaar voor de bouw- en installatiesector. Het werkaanbod 
overstijgt de capaciteit. Kortom, snelle en betrouwbare leidingsystemen kunnen u helpen om 
effectief en efficiënt uw installaties op te leveren. VSH ondersteunt u daarbij.

In 2017 hebben we de eerste stappen gezet naar de introductie van Integrated Piping Systems. 
Ik kan u verzekeren dat VSH daarmee een uniek concept heeft. Het houdt vooral in dat we u zo 
volledig mogelijk helpen om een project van begin tot eind goed te laten verlopen. Vanaf de digitale 
(BIM) tekentafel kunnen onze specialisten aanschuiven om mee te denken over welke producten er 
toegepast kunnen worden in een bouwproject; van fittingen en leidingen tot afsluiters en inregel-
ventielen. VSH helpt dus in breedste zin bij de volledige integratie van uw leidingsystemen.

In dit magazine vindt u een mooi voorbeeld van hoe we onze beloften als partner in Integrated 
Piping Systems waarmaken. In 2017 introduceerden wij VSH Shurjoint, een hoogwaardig groef- 
leidingsysteem. Marcel de Vries, Productmanager bij VSH vertelt hoe dit leidingsysteem u enorme 
tijd- en geldbesparing kan opleveren en hoe makkelijk het te integreren is met andere press-systemen.

Waar we in 2017 ook al voorzichtig een stap mee hebben gezet en waar we in 2018 verder de 
diepte mee ingaan op de markt is VSH MultiPress. Productmanager Kaja Koskuba zet de vele 
voordelen van dit kunststofleidingsysteem voor u op een rij.

Wij kunnen u natuurlijk zelf heel goed vertellen wat VSH allemaal voor u kan betekenen, 
maar mooier is dat onze gebruikers dat doen. We laten daarom in dit magazine ook 
enkele partners van ons aan het woord. Kaak Nederland legt bijvoorbeeld uit waardoor 
werken met VSH voor optimale standaardisatie en efficiency zorgt. En familiebedrijf 
Boumans Installatietechniek kiest al sinds mensenheugenis voor VSH en paste onlangs 
nog VSH XPress toe bij de transformatie van een kantoorgebouw naar een duurzaam 
appartementencomplex. 

Verschillende soorten projecten dus met één gemene deler: de bedrijven werden 
persoonlijk bijgestaan door onze accountmanagers. Een gedreven groep vakbekwame 
mensen die u graag adviseert over de vele VSH-oplossingen. In dit magazine leest u 
meer over hun drijfveren.

Mocht u ook een mooi project hebben gedaan met VSH en daarover uw verhaal willen doen 
in ons Magazine, dan hoor ik dat graag! Een betere manier om te weten hoe de markt denkt 
en werkt is er bijna niet. Voor nu wens ik u veel mooie bouwprojecten toe in 2018 en ik hoop 
dat VSH u daar optimaal in bij mag staan!

Henry Spijkerboer
Commercieel Directeur Benelux VSH Fittings B.V.

Ook in 2018 
staan wij voor ú klaar! 

De plussen van Ballorex Dynamic
+  Automatische, eenvoudige (in)regeling
+  In elke positie te installeren
+   Korte inbouwmaat: direct voor of na een bocht 

te monteren
+   Regelautoriteit 100% over het werkingsgebied: 

volledige slag ongeacht voorinstelling
+   Snelle inregeling en foutopsporing door 

rechtstreekse flowmeting
+   Lage installatiekosten door twee-in-één-

constructie
+   Geen overschrijding van maximale volumestroom, 

dus geen onnodig energieverbruik

Nieuws
Ballorex Dynamic: 
dynamische 
regelafsluiters
VSH Ballorex Dynamic is een  
slimme, dynamisch oplossing 
waarmee tijdrovende ventiel-
keuze en instelprocedures tot 
het verleden behoren. Het is 
een drukonafhankelijke volume- 
stroomregelaar en regelventiel 
in één. Aan de hand van de ontwerpvolumestroom kiest u de 
gewenste afmeting en stelt u het ventiel in op de juiste waarde. 
Het resultaat: uw leidingsysteem blijft in evenwicht, ongeacht 
drukschommelingen. Systeemuitbreiding is mogelijk zonder 
de flow in bestaande eindunits te hoeven wijzigen. De Ballorex 
Dynamic kan met actuator/bedieningsmotor worden geleverd, 
waardoor het ventiel functioneert als automatische volume- 
stroomregelaar én regelventiel. Zonder deze optie is het een 
automatische flowregelaar.

Tot het assortiment dynamische ventielen behoort ook de  
Ballorex Delta drukverschilregelaar, die een constant druk- 
verschil verzorgt over een installatiedeel. Meer hierover is te 
lezen op www.vsh.nl, waar ook info staat over ons compleet 
assortiment statische inregelventielen.

Klanten racen met VSH op circuit 
Zandvoort

Afgelopen oktober beleefden zo’n veertig VSH-klanten een 
onvergetelijke ervaring op Circuit Zandvoort. Een dag lang 
kropen zij achter het stuur van diverse bolides en stonden 
hoge snelheid, stuurkunst en behendigheid centraal. Ze trapten 
flink het gaspedaal in van een Porsche 911 en een echte 
Formule racewagen. Hun rijkunsten werden beproefd in een 
4x4 terreinwagen door de duinen, waar ze ook een training 
precisierijden kregen. De competitiestrijd werd opgevoerd in 
een wedstrijdje karten. Tijdens een slipcursus waren spinnende 
wielen en rokende remmen te zien en te horen. En de ultieme 
ervaring was voor de meesten het driften in een Ford Mustang. 
De deelnemers van dit door VSH georganiseerde event waren 
het unaniem eens: een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Nieuw: vacaturesite VSH

VSH kan altijd goed, bekwaam en enthousiast personeel 
gebruiken. Daarom is er onlangs een eigen vacaturewebsite 
gelanceerd: www.werkenbijvsh.nl. Daarop is te zien wat VSH 
allemaal kan betekenen voor gedreven vakmensen, vertellen 
werknemers van VSH over hun werk en krijgen bezoekers via 
video’s een kijkje achter de schermen van de productielocatie. 
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Boumans Installatietechniek BV is specialist in warmte-, luchtbehandeling- en ventilatietechniek, airconditioning en 
duurzame energiesystemen. Het familiebedrijf uit Tull en ’t Waal bestaat al enkele decennia en kiest van oudsher voor 
VSH-leidingsystemen en appendages, waaronder VSH XPress. ‘We weten inmiddels niet beter’, zegt projectleider 
Jurgen Zieltjens. ‘De kwaliteit is top, het is vertrouwd. Onze mensen werken er inmiddels blindelings mee. Bovendien 
levert het toepassen van één compleet systeem ons flink wat installatiegemak en efficiency op en de ondersteuning 
van de VSH organisatie is perfect.’

‘We richten ons op de projectmatige markt voor woning- en 
utiliteitsbouw’, vertelt Jurgen Zieltjens. ‘We zijn betrokken vanaf de 
allereerste projectfase en verzorgen engineering, installatie, beheer 
en onderhoud. Bij de aanleg of vervanging van verwarmings-,  
water- en klimaatinstallaties kiezen wij standaard voor VSH XPress.’ 

Kantoorpand wordt wooncomplex
We gaan langs bij een van de vele projecten van Boumans 
Installatietechniek, waar naast VSH XPress ook werd gekozen 
voor VSH MultiPress kunststof knelkoppelingen en appendages. 
‘Een voormalig kantoorpand in Houten dat door projectontwik-
kelaar De Waal werd getransformeerd tot een wooncomplex’,  
legt Jurgen Zieltjens uit. ‘Het is inmiddels aangekocht door 
woningcorporatie Viveste, die de 57 nieuwe appartementen 
verhuurt aan reguliere woningzoekenden en asielzoekers  
met een verblijfsstatus. Het complex is met het oog op een 

gasloos Nederland all-electric gemaakt. In dit geval hebben 
wij in elk appartement een warmtepomp en lage temperatuur 
radiatoren geplaatst.’ 

Complete systemen, professionele service
‘Elk project is maatwerk’, vervolgt Jurgen Zieltjens. ‘Dus houden 
we altijd een ruime VSH-voorraad leidingen, pressfittingen, knel-
koppelingen, kranen en afsluiters aan. Steeds vaker passen we 
ook kunststof leidingwerk toe. Bijvoorbeeld als we een warmte-
pomp in combinatie met vloerverwarming installeren. Met VSH 
weet je dat je beschikt over complete leidingsystemen, van bron 
tot afgiftesysteem. Juist dat brede portfolio maakt VSH tot de 
beste partij. En hebben we een vraag? Bijvoorbeeld over de juiste 
instelstanden van kranen in specifieke situaties? Dan kunnen we 
altijd bij Technical Support van VSH terecht voor professioneel 
advies en heldere berekeningen.’

‘De kwaliteit van VSH is top, het is vertrouwd. 
Onze mensen werken er blindelings mee.’

Elk project is maatwerk. Daarom 
houdt Bouwmans Installatietechniek 
een ruime voorraad VSH-leiding- 
systemen en appendages aan. 

Kwaliteit, installatiegemak en efficiency staan voorop
Boumans Installatietechniek: 

‘ VSH?  
We weten  
inmiddels  
niet beter.’

Henk Stammen
Accountmanager

Henk Stammen is de VSH 
Accountmanager van 
Boumans Installatietech-
niek. Henk denkt mee en 
adviseert welke systemen 
optimaal voor hun bouw-
projecten zijn.

Boumans Installatietechniek kiest voor VSH in woning- en utiliteitsbouwprojecten. Bijvoorbeeld bij de 
transformatie van een kantoorpand naar een 57 appartementen tellend wooncomplex in Houten. 

Locatie: 

 
 
 
 
 
Wooncomplex Houten 

Toepassingen:  

Verwarming  
en drinkwater

Productlijn:  

VSH XPress 

Segment:  

Gebouwinstallatie 
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Bij de productie van luchtbehandelingskasten voor industriële baklijnen kiest Kaak 
Nederland standaard voor VSH XPress RVS. ‘Een paar kleine, maar voor ons essentiële 
details gaven de doorslag. Bovendien kunnen we met dit complete, betrouwbare 
leidingsysteem standaardisatie en dus meer snelheid en efficiency doorvoeren in ons 
productieproces.’ Louis Schollen van de afdeling Inkoop legt het uit terwijl hij ons 
rondleidt door de productiehal op de hoofdlocatie van Kaak Nederland in Terborg.

Kaak Nederland is een toonaangevende specialist in de 
productie van industriële baklijnen. Het bedrijf combineert het  
bakkerijambacht met de modernste technologieën. Van graan- 
silo tot verpakking en vervoer. ‘Onze baklijnen zijn puur 
maatwerk en beslaan het volledige productieproces van de 
klant’, zegt Schollen. ‘We leveren daarvoor complete systemen 
aan industriële bakproducenten over de hele wereld. Of het nu 
gaat om broden, pizza’s, croissants, pita’s, bolletjes, cakes of 
ciabatta’s.’

Slimmer, sneller en eenvoudiger
In diverse landen heeft Kaak Nederland productielocaties. Het 
hoofdkantoor staat in het Gelderse Terborg. Hier worden ook 
de bakblikken en transportsystemen geproduceerd en lucht-
behandelingskasten compleet op maat geassembleerd. ‘De 
luchtbehandelingskasten voorzien wij daarbij onder meer van 
leidingwerk, kogelkranen en circulatiepompen. Ook worden ze 
hier getest, weer gedemonteerd, via de weg of de zee in delen 
naar de klant getransporteerd en vervolgens ter plaatse weer 
gemonteerd. VSH wees ons erop dat dat met het VSH XPress-
systeem een stuk slimmer, sneller en eenvoudiger kan.’

Flinke tijdwinst
Een driedelige koppeling met een draadverbinding en aan 
beide zijden een pressverbinding was voor Kaak Nederland de 
perfecte oplossing. ‘De koppeling kan hier tijdens de productie 
eenvoudig verpressed en vastgeschroefd worden’, legt VSH 
Accountmanager OEM Oscar Kluppel uit. ‘Na het testen van de 
complete luchtbehandelingskast kan dezelfde koppeling op het 
schroefdraadgedeelte weer ontkoppeld worden. Eenmaal op de 
locatie van de klant aangekomen gaat het vastschroeven weer 
net zo eenvoudig.’

Extra details
Een ander voordeel is volgens Oscar Kluppel dat VSH XPress 
beschikbaar is in een brede range maatvoeringen, waaronder 

óók ‘exotische’ maatvoeringen. ‘Hier in Nederland zijn 15 en 
22 mm de standaard, maar omdat Kaak Nederland wereldwijd 
levert, gebruikt men ook vaak 18 mm’. Louis Schollen wijst op 
nog een slimme extra ten opzichte van andere leidingsystemen. 
‘Een VSH XPress-koppeling die leverbaar is met een voor water 
geschikte O-ring óf een voor stoom geschikte O-ring. Allemaal 
op het oog kleine details, maar juist hiermee maakt VSH voor 
ons het verschil.’

Eén systeem, optimale standaardisatie
Daarnaast draagt de keuze voor VSH XPress volgens Louis 
Schollen bij aan de voorgenomen standaardisatie van het pro- 
ductieproces. ‘We hebben intern gekozen voor specialisme  
per productgroep. Eén vast team richt zich volledig op de 
productie van luchtbehandelingskasten. Door met één compleet 
leidingsysteem te werken, voorkomen we onnodige diversiteit  
aan leidingen, koppelingen, kranen, afsluiters noem maar 
op. Inmiddels zijn onze mensen helemaal vertrouwd met VSH 
XPress, het is binnen de productielijn gemeengoed geworden. 
En dat levert aanzienlijk meer gemak, efficiency en snelheid 
op. Die standaardisatie gaan we nu uitbreiden naar andere 
productieteams. De keuze voor VSH XPress ligt dan weer voor 
de hand. We werken er overigens ook al mee bij de productie 
van borstelmachines, bestemd voor het schoonmaken van 
bakplaten.’

Voorraadbeheer en 3D-ontwerp
Op de productielocatie houdt Kaak Nederland zelf een voorraad 
VSH XPress-leidingen en -appendages aan. ‘Op basis van onze 
prognoses vult de Technische Unie die voorraad aan. Dat werkt 
perfect, we grijpen nooit mis. Ook het feit dat VSH-systemen 
geschikt zijn voor ontwerp in 3D is voor ons belangrijk. In de 
engineeringsfase kun je exact bepalen hoe het complete systeem 
van een luchtbehandelingskast eruit komt te zien. Eenmaal 
ontworpen heb je vervolgens geen misverstanden en discussies 
in het productieproces zelf,’ aldus Louis Schollen.

Kaak Nederland kiest met VSH XPress voor 
compleetheid, standaardisatie en efficiency

V.l.n.r. Oscar Kluppel  
en Louis Schollen.

Kaak Nederland: 

‘ Met dat  
beetje 
extra 
maakt 
VSH voor 
ons het 
verschil’
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‘ Mijn persoonlijke 
enthousiasme voor VSH 
draag ik graag over.’

VSH is uw partner in Integrated Piping Systems. Zij onderscheidt zich met complete, 
hoogwaardige leidingsystemen en bijbehorende appendages. Bovendien kunt u rekenen 
op uitgebreide expertise, advies op maat en betrouwbare service. Persoonlijk contact is 
samen met betrokkenheid bij uw business de verbindende factor. 

Voor de speciale marktsegmenten Brandbeveiliging en 
OEM stelt Salesmanager Wim Mossel zijn specifieke 
expertise en ervaring aan u ter beschikking. 

‘Ik breng klanten uit diverse sectoren samen om kennis te 
delen en voor het beste resultaat te gaan. Met kwalitatief 
hoogwaardige producten en de nieuwste technieken tillen we in 
de markt van brandveiligheid en de industrie betrouwbaarheid 
en zekerheid samen naar een hoger niveau.’

‘ Ik zorg dat mijn klanten 
kunnen focussen op de 
daadwerkelijke bouw.’

Onze Manger Key Account Dennis van Buren denkt 
vanaf de tekentafel met u mee en zorgt dat u alle 
plussen van onze Integrated Piping Systems optimaal 
kunt benutten in uw projecten. 

‘Samenwerking staat bij mij hoog in het vaandel. Ik ben 
dan ook graag uw sparringpartner, die zelfs de moeilijkste 
uitdaging niet uit de weg gaat, zodat we samen uw projecten 
naar een hoger niveau kunnen brengen.’

‘ Nieuwe ideeën groeien, 
door ze vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken.’

VSH: dé betrokken partner in Integrated Piping Systems

Persoonlijk 
contact 
als verbindende factor

Salesmanager Richard de 
Vries slaat de brug tussen 
de VSH-organisatie en de 
accountmanagers in het land. 

‘Ik ben ervan overtuigd dat 
persoonlijk contact waarde 
toevoegt aan de producten en 
diensten van VSH. Co-creatie 
en partnerships staan voor mij 
centraal. Kennis en ervaring 
delen, netwerken uitwisselen 
en samenwerken zijn immers 
bepalend voor uw succes.’
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Leroy Resodihardjo
postcode 2270 - 2299,  
2500 - 3199

‘Ik luister graag naar uw vragen 
en wensen. Ze vormen de basis 
voor de ideeën en oplossingen 
waarmee ik u vooruithelp. In 
een solide partnership creëren 
we optimale efficiency in uw 
projecten. Waar nodig schakel 
ik uiteraard mijn specialistische 
VSH-collega’s bij.’ 

Postcode 3200 - 3399, 
4200 - 4999

Klanten binnen dit 
postcodegebied kunnen 
bij vragen of advies 
contact opnemen met 
Customer Service,  
via (035) 68 84 330.

‘ Samen  
sparrend halen  
we het beste 
in elkaar naar 
boven.’

Martin Bevers
postcode 8200 - 8299,  
7000 - 7299, 7400 - 7799,  
8000 - 8199

‘Bij VSH combineren we het 
breedste aanbod leidingen en 
appendages met innovatie en 
de beste service. Vanuit onze 
gezamenlijke expertise kan ik 
snel antwoord geven op al uw 
vragen. En door de persoonlijke 
relatie met u te intensiveren 
zetten we samen steeds mooiere 
projecten neer.’

‘ Met veel diversiteit 
is VSH dé partner 
in Integrated 
Piping Systems.’

Rick Breed
postcode 1000 - 1399,  
1440 - 1999

‘Mijn enthousiasme voor de 
Integrated Piping Systems 
van VSH draag ik graag aan 
u over. Zodat ook u profiteert 
van alle kennis, experts 
en mogelijkheden die VSH 
te bieden heeft. Met onze 
betrouwbare, praktijkgerichte 
totaaloplossingen brengen we 
samen uw project naar een 
hoger plan.’

‘Ik help u graag nóg 
slimmer, sneller en 

efficiënter te werken.’

Jaap Lourens
postcode 7800 - 7999,  
8300 - 9999

‘VSH biedt met Integrated Piping 
Systems toegevoegde waarde 
aan ieder installatiebedrijf. 
Luisteren naar u als klant en 
afspraken nakomen zijn mijn  
persoonlijke prioriteiten.  
Ik schakel snel bij al uw vragen 
en zet alles op alles om te 
voorkomen dat uw project niet 
stagneert.’

‘ Een goede relatie 
is gebaseerd 
op wederzijds 
vertrouwen.’

Niels Immerzeel
postcode 1200 - 1439,  
2000 - 2269, 2300 - 2499,  
3400 - 3699

’Met VSH bent u verzekerd 
van een ijzersterke organisatie 
met ongekend veel expertise 
en ervaring. Daardoor kan ik 
mij volledig focussen op uw 
vraagstukken. Samen bouwen 
we aan een partnership op maat 
en realiseren we succesvolle 
projecten.’ 

‘ Als specialist 
in verbindings-
technologie 
ga ik met u 
de verbinding 
aan.’

‘ Samen met mijn 
collega’s wil ik uw 
verwachtingen 
overtreffen.’

Léon de Jonge
postcode 4000 - 4199,  
5000- 5499, 6500 - 6699

‘Met de beste kwaliteit leiding- 
systemen en appendages 
van VSH komt u nooit voor 
verrassingen te staan. Met 
persoonlijke aandacht en net 
dat stapje meer dan u verwacht, 
realiseren we samen de beste 
oplossingen voor de mooiste 
projecten.’

‘Beloofd is  
beloofd, afspraak 

is afspraak.  
U kunt altijd op  

mij bouwen.’

Remko de Goede
postcode 5500 - 6499

‘Persoonlijk contact en stevige 
partnerships zijn de basis voor 
gezamenlijk succes. Op basis 
van uw wensen en bevindingen 
geef ik u graag advies en draag 
ik praktijkgerichte oplossingen 
aan. Ik sta daarbij volledig achter 
de kwaliteit en service van VSH.’

‘ Samen  
realiseren we 
projecten naar 
uw volle  
tevredenheid.’

Henk Stammen
postcode 3700 - 3999,  
6700 - 6999, 7300 - 7399 

‘Overal, in woningen, winkels, 
kantoren, fabrieken, etc. wil ik de 
producten van VSH tegenkomen. 
Want ik gun iedereen de service, 
de kwaliteit én het gemak die 
VSH biedt. Gaat u voor het eerst 
aan de slag met VSH? Dan loop 
ik graag persoonlijk mee op uw 
project.’

‘ Samen met mijn 
collega’s wil ik uw 
verwachtingen 
overtreffen.’

De account-
managers zijn 
binnen hun 
eigen regio hét 
persoonlijke 
aanspreekpunt 
van onze klanten. 
Op deze pagina 
maakt u kennis 
met hen.
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Optimaal installatiegemak gecombineerd met unieke voordelen

VSH MultiPress: 
het meest 
uitgebreide 
systeem in 
kunststof

‘ De overgang naar andere 
VSH-systemen is heel 
eenvoudig.  
We beloven onze klanten 
immers Integrated Piping 
Systems.’

VSH biedt met haar Integrated Piping Systems een breed aanbod in metaal en kunststof verbindingen. Met VSH 
MultiPress heeft VSH een kunststofleidingsysteem in huis dat legio voordelen heeft en voor vele toepassingen 
bruikbaar. VSH Productmanager Kaja Koskuba gaat dieper in op de voordelen van dit multiprofiel systeem. 

VSH MultiPress is een hoogwaardig kunststof leidingsysteem 
van leidingen en fittingen met Kiwa-, KOMO- en GASTEC-
systeemkeur. De meerlagenbuizen zijn uiterst flexibel en bieden 
daarmee optimaal installatiegemak. ‘In de buizen is een aluminium 
laag aangebracht’, zegt Kaja Koskuba. ‘Dat maakt dat de flexibele 
leidingen ná het buigen en verpressen vormvast, robuust en stevig 
blijven en dat de leidingen 100% zuurstofdicht zijn.’ 

Bovendien biedt VSH MultiPress het unieke voordeel dat het 
zowel met U- als TH-profiel te verpressen is. Dat kun je gewoon 
doen met bestaande, gangbare pressbekken. Wie over wil 
stappen op dit leidingsysteem hoeft er dus meestal geen 
speciaal gereedschap voor aan te schaffen. 

Breder en dieper assortiment
‘VSH MultiPress hebben we afgelopen jaar uit kunnen bouwen 
tot een meer dan compleet leidingsysteem, dat perfect 
aansluit bij de Nederlandse markt’, aldus Koskuba. ‘In een 
hypermoderne productielocatie in Europa wordt het systeem 
geproduceerd en doorontwikkeld.’

‘Naast verwarming, drinkwater en perslucht is het systeem  
nu ook geschikt voor gas’, aldus Kaja Koskuba.  

‘Tegelijkertijd hebben we zo’n honderd nieuwe koppelingen, 
overgangen en T-stukken aan het assortiment toegevoegd, 
zodat de installateur nooit misgrijpt. Daarnaast hebben we de 
afmetingen 14, 50 en 63 mm geïntroduceerd. 

Vele andere voordelen
Koskuba wijst ook nog op de handige kleurcodering per 
maatvoering en de uiterst slimme en eenvoudige manier waarop 
de pressbek optimaal wordt geplaatst. ‘Samen met de Leak 
Before Pressed-functie is dat dé garantie voor snelle en zekere 
verpressing. De RVS presshuls is corrosiebestendig en daarmee 
de ideale oplossing voor het instorten in dunne dekvloeren van 
beton en cement.’

Ook is gedacht aan de mogelijkheid om de overgang naar 
draad of knel te maken. ‘Overgangskoppelingen zijn binnen het 
VSH MultiPress-systeem als messing koppelingen beschikbaar. 
Dat maakt dat je in de praktijk heel eenvoudig de overgang naar 
andere VSH-systemen kunt maken. We beloven onze klanten 
immers dat we Integrated Piping Systems leveren en dit is daar 
een uitstekend voorbeeld van.’

Kaja Koskuba,  
Productmanager
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Nieuw:  
VSH Shurjoint 
groefleiding- 
systeem

Snel, veilig, hoogwaardig en kostenbesparend alternatief voor lassen en fitten

VSH presenteert VSH Shurjoint. ‘Een hoogwaardig groefleidingsysteem naast alle bekende VSH press- 
systemen’, zegt VSH Productmanager Marcel de Vries. ‘Bovendien kun je er ten opzichte van lassen tot  
wel 70% installatietijd mee besparen. Met deze introductie bewijst VSH eens te meer dé specialist in 
Integrated Piping Systems te zijn, zowel dikwandig als dunwandig.’

kan bijvoorbeeld de verbinding worden gemaakt naar de 
bekende VSH press-systemen. VSH Shurjoint is geschikt 
voor toepassingen met verwarming, koeling, perslucht 
en sprinkler. ‘Niet alleen in de gebouwde omgeving’, 
benadrukt De Vries. ‘Maar ook in de procesindustrie, de 
scheepsbouw, de tunnelbouw en waterzuiveringsinstallaties. 
En sprinklerinstallaties. Bekende projecten waarin dit 
groefleidingsysteem succesvol is toegepast zijn onder meer de 
Betuwelijn en de Crossrail treintrajecten in Londen.’ 

Integrated Piping Systems
VSH Shurjoint is net als de press-systemen van VSH volledig 
BIM-ready. Dus kun je er bijvoorbeeld in 3D-omgevingen 

complete leidingsystemen mee ontwerpen, inclusief 
appendages. ‘Al vanaf de engineeringsfase stellen we  
onze expertise en ervaring ter beschikking.’ besluit De Vries. 
‘We geven professioneel advies en duidelijke informatie. Tel daar 
onze betrouwbare service en support gedurende het gehele 
project bij op. Dan ben je als klant keer op keer verzekerd van 
een compleet leidingsysteem van superieure kwaliteit.’

Wilt u meer weten over de voordelen van VSH Shurjoint? 
Neem dan contact op met de afdeling Technical Support 
van VSH via support@vsh.nl of 035 - 688 43 30.

‘Bij de aanleg van leidingsystemen met grotere diameters wordt 
traditiegetrouw nog veel gelast’, zegt De Vries. ‘Bijvoorbeeld bij 
HVAC-toepassingen in gebouwinstallaties. Maar voor laswerk 
op bouwplaatsen zijn vergunningen nodig en het is niet zonder  
gevaar. Het is een arbeidsintensief proces dat door speciaal 
getrainde, steeds schaarser wordende lasspecialisten moet  
worden uitgevoerd. Vaak ook in moeilijke situaties en omstandig- 
heden. De kwaliteit van een lasverbinding is sterk afhankelijk van 
persoonlijke skills. VSH Shurjoint biedt ten opzichte van lassen 
en ook draadfitten een flink aantal voordelen.’

Veel voordelen én tijdbesparend
‘Met de groeftechniek van VSH Shurjoint maak je veel een-

voudiger een verbinding’, vervolgt De Vries. ‘Het is minder 
arbeidsintensief, veiliger, kwalitatief beter en ook schoner.  
Je hebt er ook geen uitgebreide opleiding voor nodig.  
VSH geeft praktische trainingen aan installatiemonteurs.  
En het allerbelangrijkste: omdat het veel sneller werkt kun  
je - ten opzichte van lassen en fitten - met VSH Shurjoint tot  
wel 70% installatietijd en daarmee flinke kosten besparen.’

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden
Met de introductie van VSH Shurjoint onderstreept VSH 
haar ambitie om een complete aanbieder te zijn in perfecte 
verbindingen voor leidingsystemen en appendages: Integrated 
Piping Systems. Met een groef/press-overgangskoppeling 

Marcel de Vries,  
Productmanager
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‘De snelheid waarmee VSH reageerde op onze vragen was doorslaggevend voor onze keuze  
voor VSH Shurjoint’, vertelt Pim Kooijman van Technisch Installatiebureau van Wijngaarden.  
’Wij werken al vele jaren met diverse systemen van VSH. Nu moest bij de renovatie van een 
droge blusleiding in een parkeergarage in Gouda een aantal dikwandige buizen met koppelingen 
vervangen worden.’

‘Normaal gesproken kiezen wij dan voor draadfitten, maar nu tipte onze VSH Accountmanager 
Leroy Resodihardjo ons dat VSH sinds kort ook een systeem met groefkoppelingen aanbiedt: 
VSH Shurjoint. Daar hadden wij nog niet eerder mee gewerkt, maar VSH schakelde heel snel. 
Op het project zelf werd een heldere instructie gegeven en onze monteurs hadden het snel 
onder de knie. Het is een meer dan goede keuze is geweest. Ondanks dat het een kleinschalig 
project was, leverde VSH Shurjoint ons een flinke tijdsbesparing op. Bovendien werkt het veel 
schoner dan draadfitten. Dubbel voordeel dus voor ons.’

De plussen van VSH Shurjoint
+  Compleet assortiment groefkoppelingen
+  Inclusief alle benodigde afsluiters, kleppen en ventielen
+  Het alternatief voor het arbeidsintensieve lassen en fitten van leidingen 
+  70% minder installatietijd, optimale veiligheid
+  Slimme flexibiliteit, optimale opvang van thermische beweging
+  BIM-ready
+  In maten van ½” (DIN15) tot 104” (DN2600)
+  Verkrijgbaar in nodulair gietijzer, staal, RVS, koper, PVC en HDPE

Locatie: 

 
 
 
 
 
Renovatie 
parkeergarage 
Gouda 

Toepassing:  

Sprinkler

Productlijn:  

VSH Shurjoint 

Segment:  

Gebouwinstallatie 

Pim Kooijman,
Technisch Installatiebureau 

van Wijngaarden.

Tevreden klant over eerste project  
met VSH Shurjoint: 

‘ Meer dan 
een goede 
keuze’

De voorraden VSH Shurjoint liggen 
klaar in het Europese distributie- 
centrum. Sterker nog: de eerste 
leveringen zijn inmiddels al de  
deur uit. 
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www.vsh.nl

VSH is dé specialist in geïntegreerde leidingsystemen. Wij bieden onze 
klanten hoogwaardige en innovatieve geïntegreerde leidingsystemen 
en bijbehorende appendages voor gassen en vloeistoffen. Onze 
systemen worden toegepast in de woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, 
brandbeveiliging en scheepsbouw. De Integrated Piping Systems van VSH 
onderscheiden zich vooral door de hoge en constante kwaliteit met een 
eenvoudige en snelle wijze van installatie en onderhoud. Met VSH bent u 
verzekerd van een veilige en vooral succesvolle toekomst. 

Valve 
TechnologyFixing PipingConnection 

Dé specialist  
in Integrated  
Piping Systems


