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VSH biedt installateurs het breedste aanbod leidingsystemen en 

appendages in de markt. Hierdoor vindt u bij ons altijd de beste 

oplossing op het gebied van water, gas, cv en brandbeveiliging toe 

te passen in woning- en utiliteitsbouw. 

Maar VSH gaat verder. Nóg meer gemak en efficiency!

DE PLUS VAN VSH SUDOPRESS: 
+  V-profiel pressfittingen in 

staalverzinkt, RVS en koper

+   Altijd snel én veilig installeren

VSH SudoPress: 
het complete 
leidingsysteem met 
V-profiel pressfittingen 
én dubbele veiligheid 

+   Dubbele veiligheid: Visu-Control®-ring  

én Leak Before Pressed-functie

+   BIM-ready
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Op 17 juni werd het bekende Avonturenpark Hellendoorn tijdens een exclusieve avondopenstelling omgedoopt tot  
VSH Avonturenpark. VSH-klanten en hun gezinnen – vijfhonderd genodigden in totaal – genoten van alle attracties.  
Een bijzonder bedankje voor het vertrouwen dat onze klanten keer op keer in de kwaliteitsproducten van VSH stellen.  
En bovendien een moment om de rayonmanagers van VSH én elkaar in een gezellige, ongedwongen en plezierige  
setting te ontmoeten. Een impressie van dit geslaagde event. 

VSH bedankt  
klanten met 
onvergetelijke  
avond

Geslaagd event vol plezier in Avonturenpark Hellendoorn

Voor u ligt de tweede editie van VSH Magazine. De eerste editie waarin ik het 
voorwoord  voor mijn rekening neem. Mijn naam is Henry Spijkerboer en sinds  
1 juni ben ik als Commercieel Directeur Nederland werkzaam bij VSH. 

VSH is een ijzersterk merk: een sterke internationale speler met absolute focus op 
Integrated Piping Systems. VSH biedt het breedste en diepste aanbod in betrouwbare 
knel-, groef-, press- en pushsystemen van dik- en dunwandig metaal of kunststof. 
Dit aanbod kan gecombineerd worden met de juiste afsluitertechnologie om uiteindelijk 
het beste systeem te creëren voor betreffende toepassingen. En VSH blijft investeren 
en innoveren. In de komende maanden zullen we u informeren over VSH 
PowerPress, waarmee het voor u mogelijk wordt om pressverbindingen 
te maken op dikwandige buis. Ook starten wij met het VSH Shurjoint 
systeem. Een groefsysteem waarmee u zonder dure investeringen 
in gereedschappen snel en betrouwbaar leidingsystemen kunt 
aanleggen t.b.v. verwarming, koeling, sprinkler, etc. Waar u ten tijde 
van de crisis werd geconfronteerd met een tekort aan opdrachten, 
is er momenteel sprake van een tekort aan vakbekwame 
installatiemonteurs. Reden temeer om te kiezen voor de snelle en 
betrouwbare VSH systemen.

Een mooi voorbeeld waarbij wordt gekozen voor de kwaliteit van 
VSH is schaatstempel Thialf in Heerenveen, waar Warmtebouw 
met een uniek staaltje klimaattechniek voor snelle tijden op de 
baan en comfort in het stadion zorgt. Warmtebouw is één van de 
partijen in de projectinstallatiemarkt die bedrijfsbreed kiest voor de 
toepassing van VSH-leidingsystemen. U leest erover op pagina 8. 

Verder leest u waarom de maritieme markt kiest voor VSH en blikken we 
terug op de hoogtepunten tijdens de internationale installatievakbeurs ISH. 
Mijn collega Felix Hakkeling vertelt u over het belang dat VSH hecht aan 
trainingen. Want ook voor heldere productinformatie, antwoord op uw 
vragen en adviezen op maat kunt u altijd bij VSH terecht. 

Ik wens u veel leesplezier én succesvolle maanden toe. VSH kiest  
graag samen met u de weg naar succes als vertrouwde partner.  

Henry Spijkerboer
Commercieel Directeur Nederland

De nummer één  
in verbindingstechnologie
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Nieuwe producten VSH Shurjoint en VSH PowerPress gepresenteerd*  

VSH PowerPress is een compleet dikwandig press-systeem 
voor de meest uiteenlopende toepassingen, waaronder 
verwarmings-, koelings-, perslucht- en sprinklerinstallaties. 
Een uiterst efficiënt alternatief voor lassen dat voorzien is van 
een gepatenteerde Visual-Control ring. Het nieuwe systeem is 
voorzien van het DW-profiel, is verkrijgbaar in maatvoeringen 
van ½” tot 2” en is volledig BIM-ready. 

VSH Shurjoint is een totaaloplossing voor gegroefde leiding- 
systemen (koppelingen, fittingen en appendages) voor  
verwarming, koeling en luchtbehandeling in met name de 
marketen scheepsbouw en industrie. Installatiesnelheid en 
-eenvoud, optimale veiligheid én de zekerheid van consistente 
verbindingen zijn de belangrijkste voordelen ten opzichte van 
traditionele systemen. Slimme flexibiliteit tussen de buisuitein-
den (zowel lineaire beweging als hoekdeflectie) vangt bovendien 
thermische uitzetting op. 

VSH profileert zich met  
‘Integrated Piping Systems’
VSH is dé specialist in geïntegreerde leidingsystemen.
Hoogwaardige, innovatieve en uiterst betrouwbare leiding- 
systemen en bijbehorende appendages voor gassen en 
vloeistoffen. VSH biedt daarmee complete oplossingen voor 
maatwerk in woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, brand- 
beveiliging en scheepsbouw. De Integrated Piping Systems 
van VSH onderscheiden zich door hoge en constante  
kwaliteit in combinatie met eenvoud en snelheid tijdens 
installatie en onderhoud. 

Number of visitors Number of exhibitors

2,482200,114

Succesvolle  
ISH biedt volop 

vertrouwen in  
de toekomst

*levering in 2018
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De Heerenveense schaatstempel Thialf is sinds kort 
de snelste én duurzaamste laaglandbaan ter wereld. 
De klimaatspecialisten van Warmtebouw uit Utrecht 
hebben daar een aanzienlijk aandeel in gehad en 
kozen daarbij voor VSH Integrated Piping Systems. 
‘Bij VSH beseffen ze dat je je naast een kwalitatief 
goed product onderscheidt door betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en service’, zegt projectleider Peter 
Schep. ‘Daarmee kunnen wij topprestaties als deze 
leveren.’

‘We hebben de complete installatie voor en in de ijs- 
vloer vervangen’, blikt Schep terug. ‘Vriesinstallatie, 
waterbehandeling, luchtbehandeling en de overdracht van 
de warmte en koude. Veel van het installatie- en leidingwerk 
hebben we zelf ontwikkeld, een deel ervan hebben we 
vooraf gemaakt op onze eigen prefab-locatie. Voor de 
verwarmings- en koelingssystemen hebben we het  
VSH XPress leidingsysteem en VSH Ballorex inregelventielen 
toegepast. Die kom je in Thialf overal tegen, in grote en 
kleine formaten. Van de pompenkamer tot aan de vergader- 
en VIP-ruimtes en de kelder.’ 

‘ We werken altijd met VSH, 
dan grijp je nooit mis’

Warmtebouw zet unieke topprestatie neer in Thialf 

‘  Bij VSH beseffen ze dat 
je je naast een kwalitatief 
goed product onderscheidt 
door betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en service.’
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Locatie: 

 
 
 
 
 
IJsstadion Thialf, 
Heerenveen 

Opdrachtgever:  
Thialf B.V. 

Toepassing:  
 
 
 
 
 
Verwarming en koeling 

Productlijnen:  

VSH XPress 
VSH Ballorex 

Hoofdaannemer:  
Heddes Bouw & 
Ontwikkeling 

Klimaattechniek: 
Warmtebouw, Utrecht  

Service en inlevingsvermogen
Strakke planningen en snelle doorlooptijden waren in Thialf  
volgens Schep essentieel. ‘Vooral omdat de grote schaats- 
wedstrijden tijdens de renovatieperiode gewoon door moesten 
gaan’, vertelt Schep. ‘We wilden dus per bouwfase exact  
beschikken over alle materialen die we nodig hadden.  

Ons werk mag nooit stilliggen, wij moeten altijd doorkunnen. Bij 
Warmtebouw werken we daarom standaard met VSH, want met 
VSH grijp je nooit mis. Het voorraadbeheer is uitstekend gere-

geld via Technische Unie, de logistiek loopt op rolletjes. En stel 
dat daar toch iets niet op voorraad is? Dan bellen we gewoon 
met VSH en wordt er voor ons een passende oplossing gezocht. 
Deze service en het inlevingsvermogen van VSH, met gevoel 
voor urgentie en flexibiliteit, maakt dat wij echte partners zijn.’

Vertrouwd en snel
De bedrijfsbrede voorkeur voor VSH bij Warmtebouw is 
bezegeld met een meerjarencontract waarin alle condities zijn 
vastgelegd. ‘Ook al onze monteurs zijn daar blij mee’, zegt 
werkvoorbereider Richard van ’t Riet. ‘Ze werken al jaren met 
de betrouwbare kwaliteitsproducten en -materialen van VSH 
en kennen de systemen door en door. Bovendien gebruiken 
ze in elk project dezelfde, vertrouwde gereedschappen voor 
aansluiten en inregelen. Met VSH kunnen wij dus snel en 
zorgvuldig werken en al onze planningen en afspraken met 
klanten nakomen. En dat is belangrijk, want met kwaliteit, 
snelheid en betrouwbaarheid verdienen wij ons geld.’

Nieuwe Thialf-techniek:
•  De oude baan werd gedemonteerd en voorzien van nieuwe vloerkoeling. 
•  Een nieuw vloerverwarmingssysteem (binnenterrein, kantoren, horeca, kleedkamers,  

VIP- en trainingsruimten) draait op teruggewonnen warmte van de koelingsmachines.
•  Nieuw luchtbehandelingssysteem: luchtstromen vanuit de goot om de ijsbaan en vanuit 

het nieuwe plafond.
•  Het samenspel van systemen zorgt voor optimale vochtafvoer – essentieel voor 

topkwaliteit ijs – en creëert ideale klimaatzones voor schaatsers op de baan, schaatsers 
en officials op het binnenterrein, publiek op de tribunes en mensen achter de schermen.   

•  Ook de ijsvloer is nu regelbaar in zones: rechte stukken, binnen- en buitenbochten, 
ingaande en uitgaande bochten, inrijdbaan, shorttrackbaan en de naastgelegen 
ijshockeyhal.

•  De ijsmeester kan dus op elke plek afzonderlijk voor het beste ijs zorgen en gebruikt 
hiervoor niet meer energie dan strikt noodzakelijk. 

•  Het totale energieverbruik is gehalveerd, terwijl de oppervlakte van Thialf bijna is 
verdubbeld.

•  De gasaansluiting is verdwenen, Thialf is nu volledig elektrisch. 

‘ Met VSH kunnen wij snel en 
zorgvuldig werken en al onze 
planningen en afspraken met 
klanten nakomen.’

Warmtebouw koos voor 
VSH Integrated Piping Systems
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Smart 
building 
AkzoNobel
Locatie: 

 
 
 
 
 
Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdam  
ZuidAs 

Project: 

AkzoNobel Center 

Toepassing: 

 
 
 
 
 
Verwarming 

Productlijnen: 

VSH XPress
+ VSH Appendages

Partner: 
HOMIJ Technische 
Installaties

Het kantoorgebouw van AkzoNobel aan de 
Amsterdamse Zuidas. HOMIJ Technische 
Installaties koos voor de toepassing van VSH XPress 
en VSH appendages bij de aanleg van installaties 
voor sanitair en cv. Een bewuste keuze vanwege de 
kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
de producten én de uitstekende serviceorganisatie 
waar VSH bekend om staat. 
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is mijn passie en in al die jaren heb ik heel veel productkennis 
opgedaan. Voor mijn collega’s geldt precies hetzelfde en we 
hebben allemaal onze eigen expertise. Die enorme hoeveelheid 
gebundelde kennis en ervaring leggen we ook zoveel mogelijk 
vast in onze systemen. Informatie waar we zelf uit putten, maar 
die we ook on- en offline ter beschikking stellen aan onze 
klanten. We hebben hier wel 30 jaar aan historische informatie. 
Handig, want soms heeft een klant een vraag over een product 
dat al uit het assortiment is, maar nog wel bij hem op voorraad 
is. Of men komt een product tegen dat vervangen moet 
worden. Wij weten dan welk product vandaag de dag het beste 
alternatief is.’
 
Dragen jullie ook op andere manieren kennis over?
‘We verzorgen ook veel klanttrainingen voor klanten. Product- 
trainingen, maatwerktrainingen op verzoek van installateurs  
of groothandels. Trainingen bij de introductie van nieuwe 
producten, zoals de VSH waterleidingsprinkler. En sluit een 
nieuwe klant bij VSH een contract? Dan bieden we ook 
basistrainingen voor monteurs op de eerste dag dat ze met 

VSH-producten aan de slag gaan. We komen dan langs op het 
project, kijken mee en geven praktische tips.’

Kloppen VSH-collega’s ook bij jullie aan?
‘Jazeker. We zijn ook de interne vraagbaak, met name voor 
de accountmanagers in onze buitendienst. Regelmatig 
krijgen zij bij klant- of projectbezoek een vraag en houden ze 
technische ruggenspraak met ons. We kunnen razendsnel 
schakelen. Verder zijn we verantwoordelijk voor de technische 
kennisontwikkeling van VSH-medewerkers. Hun kennis houden 
we met testen en trainingen up-to-date. Dat is in een door 
techniek en kennis gedreven organisatie als VSH essentieel.’ 

Met welke vragen kan men bij Technical Support terecht?
‘We zijn onderdeel van VSH Customer Service. Aan ons kun je 
als installateur, adviseur of groothandel al je technische vragen 
stellen over VSH-producten en de praktische toepassing ervan. 
Bel of mail ons en we geven je het juiste antwoord. Duidelijk, 
professioneel, snel en compleet. Soms voldoet een kort ant-
woord. Of een verwijzing naar meer informatie in onze product- 
documentatie of op onze website. Bij complexere vragen 
zoeken we uiteraard de verdieping. We leven ons dan in in de 
situatie van de klant, vragen door en denken mee. Zo komen we 
telkens weer tot het juiste antwoord en de beste oplossing voor 
de klant.’

Kun je wat voorbeelden van gestelde vragen geven?
‘Denk aan de voorbereiding van een nieuw project: welk sys-
teem of product kan ik in deze specifieke situatie het beste toe-
passen? Maar ook als je volop bezig bent met installatiewerk-
zaamheden en ineens tegen een lastige situatie aanloopt: kan ik 
deze kraan, klep of koppeling bij hoge temperatuur of druk wel 
toepassen? En zo niet, wat is dan het beste alternatief? 

In sommige gevallen geven we schriftelijke toestemming voor een 
specifieke toepassing of leveren we de officiële certificaten. Je  
kunt het zo gek niet bedenken, elke vraag is welkom. Technische 
ondersteuning is immers een van de plussen van VSH.’

Wat is jullie drive?
‘VSH is de nummer één in geïntegreerde leidingsystemen. Kies 
je voor onze producten dan verdien je wat ons betreft als klant 
óók de allerbeste informatie en oplossingen. Of het nu gaat 
om fittingen of afsluiters, op het moment dat jij dat nodig hebt, 
geven wij indien gewenst advies, zodat je direct door kunt en je 
je werk optimaal kunt uitvoeren. Heldere productinformatie en 
slimme oplossingen voor unieke situaties zijn bij VSH dus een 
onlosmakelijk deel van ons product.’

Hoe komen jullie aan zoveel gedetailleerde 
productkennis?
‘Zelf werk ik al vanaf 1996 bij VSH en heb diverse functies 
achter de rug. Tekenaar/constructeur, productmanager en ik 
heb vroeger ook soms op de heftruck rondgereden. Techniek 

Felix Hakkeling, teamleider Technical Support bij VSH

‘ Onze klanten 
verdienen de  
beste informatie 
en oplossingen’
‘Enorm veel productkennis, een schat aan ervaring en het vermogen om ons in te leven en mee 
te denken’. Dat is volgens Felix Hakkeling de kracht van ‘zijn’ afdeling Technical Support bij VSH. 
‘We zijn de technische vraagbaak en kennispartner van onze klanten én onze eigen collega’s.’ 

‘ Heldere productinformatie en 
slimme oplossingen zijn een 
onlosmakelijk deel van ons product.’

‘Wij zijn de technische 
vraagbaak en kennispartner 
voor VSH-klanten en 
organiseren voor hen ook alle 
technische trainingen.’
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Vrachtschepen, cruiseschepen, binnenvaartschepen, 
veerboten, sleepboten, luxe jachten, offshore-platforms, 
enzovoort. Ook in de internationale maritieme markt kom 
je de geïntegreerde leidingsystemen van VSH tegen.  
Van installaties voor verwarming, water en koeling tot het 
sprinklersysteem en toepassingen in de machinekamer 
en accommodaties. ‘Onze systemen voldoen aan de voor 
deze markt kenmerkende hoge veiligheids- en kwaliteits- 
eisen’, zegt Jos Schröder, Manager Shipbuilding bij VSH. 

Varende gebouwen en steden. Zo ziet een buitenstaander een-
voudigweg de maritieme markt. Maar het vele leidingwerk aan 
boord moet de meest extreme situaties kunnen doorstaan. ‘Een 
schip in storm op zee is vergelijkbaar met een gebouw tijdens 
een aardbeving’, zegt Jos Schröder. ‘Met als extra risico de 
kans op verdrinking. Leidingsystemen moeten daarom voldoen 
aan de strenge richtlijnen van SOLAS: Safety of Life at Sea. 
Testprotocollen en producten moeten gecertificeerd zijn door 
notified bodies zoals Lloyds en DNV-GL.’ 

Zekerheid voor klanten
VSH-leidingsystemen zijn voorzien van die wereldwijd erkende 
certificeringen. ‘Daarmee zijn onze klanten verzekerd van het 
beste materiaal voor een behouden vaart’, aldus Schröder.
‘VSH-leidingsystemen worden toegepast in installaties voor 
onder andere verwarming, water, koeling en klimaat en de 
sprinklerinstallaties. Maar ook in de machinekamer. Daarvoor 
gelden de allerhoogste veiligheidseisen, want een schip moet 
altijd varende blijven en mag niet stuurloos raken.’ 

Partner met expertise
Binnen de professionele maritieme markt wordt gewerkt met 
specialisten. ‘De ene werf voert al het werk zelf uit, de andere 
werf kiest voor onderaannemers die gespecialiseerd zijn in 
klimaat- of sprinklerinstallaties of leidingwerk in de machine- 
kamer. Wij informeren al deze partijen over de brede toepassings-
mogelijkheden van VSH-producten. Niet alleen in Nederland, 
ook in het buitenland zorgen wij voor gesprekspartners die op 
de hoogte zijn van alle internationale ontwikkelingen. 

Bovendien is VSH onderdeel van het internationale concern 
Aalberts Industries. Daarmee beschikken we over nog 
veel meer expertise, innovatiekracht en technologische 
oplossingen. Daardoor kunnen we onze klanten ook 
geïntegreerde, multilayer-leidingsystemen bieden, met 
onder meer strangregelventielen en een ruim assortiment 
appendages.’ 

Lokale beschikbaarheid
De tijd waarin scheepswerven levertijden afgaven van 
vier tot vijf jaar zijn al een tijd voorbij. Sinds de crisis zijn 
partijen in de maritieme markt nog prijsbewuster en 
hebben zij overcapaciteit. ‘Van grote voorraad houden en 
voorproduceren is geen sprake meer’, aldus Schröder.  
‘De productie start als een order 100% bevestigd is. Dan wil 
de klant direct beschikken over alle materialen. Wij leveren 
daarom voor 99% via ons wijdvertakte groothandelsnetwerk, 
dat snel inspeelt op de actuele vraag. Efficiënte logistiek,  
dat is een van de plussen van VSH.’ 

Breed aanbod systeemoplossingen

In de markt van verbindingssystemen gelden drie classifi-
caties. Kort gezegd bepaalt een klasse tot welke druk en 
temperatuur, in welke ruimtes en voor welke toepassing een 
leidingsysteem ingezet mag worden. VSH onderscheidt zich 
door als enige een zeer breed compleet aanbod leidingsyste-
men aan te bieden in alle drie de klassen. 
 
VSH XPress en VSH SudoPress (categorie III)
De dunwandige systemen VSH XPress en VSH SudoPress zijn dé op-
lossing. VSH XPress is ook verkrijgbaar in CuNi, voor betere corrosie-
bestendigheid bij zoutwatertoepassingen. Het totale press-systeem 
- leidingen, fittingen én gereedschap - is categorie III gecertificeerd. 
 
VSH Shurjoint (categorie I)
Het dikwandige groefkoppelingsysteem VSH Shurjoint is een uiterst 
betrouwbare, gecertificeerde oplossing. Dit  categorie I-systeem 
is daarmee ook geschikt als categorie II- en III-oplossing. Een zeer 
brede range groefkoppelingen van ¾” tot 104” biedt uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden. Een systeem dat ook vibratie opvangt en 
eenvoudig is te demonteren.
 
Geen certificering nodig? 
Dan wordt vaak de robuuste knelkoppeling gebruikt. De VSH Tectite 
pushfitting biedt uitkomst in krappe ruimtes waar geen gereedschap 
gebruikt kan worden. 
 
Kijk voor meer informatie op www.vsh.nl

Ook Hatenboer Water kiest voor VSH. Een specialist in o.m. 
waterzuiveringsinstallaties voor de maritieme markt. Deze totaal- 
oplossingen worden op maat gemaakt en als compleet systeem aan 
boord van schepen en platforms geplaatst. Waar mogelijk wordt 
zoveel mogelijk in de productie gestandaardiseerd. Het standaard 
leidingsysteem dat Hatenboer gebruikt is VSH XPress.  

VSH-
systemen 
voor 
maritieme 
markt

Jos Schröder 

‘ Expertise, prijs, 
installatiegemak, lokale 
beschikbaarheid en 
dienstverlening maken  
het verschil.’
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Kees van Doorn (Huygmetaal)

‘Goed gebruik, vakkundig 
onderhoud én keuring van press-

gereedschap is essentieel’
‘Press-gereedschap is een essentieel en onlosmakelijk 
onderdeel van elk VSH press-systeem’, zegt Kees van 
Doorn, directeur-eigenaar van Huygmetaal uit Almere. 
‘Goed gebruik, vakkundig onderhoud en frequente 
keuring bepalen de uiteindelijke kwaliteit en veiligheid 
van het totale leidingsysteem.’ 

Huygmetaal fungeert voor VSH als belangrijk servicepunt voor 
garantie, reparatie en onderhoud van VSH press-gereedschap. 
‘Wie werkt met ondeugdelijk gereedschap komt vroeg of laat 
bedrogen uit’, aldus Van Doorn. ‘Als na oplevering blijkt dat een 
leidingsysteem niet goed verpresst is omdat het gebruikte ge-
reedschap niet goed onderhouden en gekeurd blijkt te zijn, dan 
word je daar als installateur verantwoordelijk voor gehouden.’ 

Strenge normen
VSH houdt er daarom de hoogste normen op na en advi-
seert installateurs een jaarlijkse keuring door de experts van 
Huygmetaal. ‘Wij controleren de gereedschappen volgens de 
normen van VSH’, vertelt Van Doorn. ‘In combinatie met zorg- 
vuldig werken, verzeker je je ervan dat je kwalitatief goede en 
veilige VSH press-verbindingen kunt maken. Bovendien voor-
kom je dat het werk onverwacht komt stil te liggen omdat  
ineens een presstang het niet meer doet.’

Keuring, onderhoud en reparatie
Volgens Van Doorn praten we niet over zomaar een stuk  
gereedschap. ‘Het zijn tools die draaien op elektronica en 
hydraulische componenten’, zegt hij. ‘Dat vraagt om zorgvuldig 
gebruik en onderhoud. Wij controleren onder meer de press-
bek en de perskracht, maar voorzien ook de machines van  
de laatste software. Dat alles doen wij met speciale, gekali- 
breerde meters en onze specialisten van Huygmetaal.  

Verder reinigen, smeren en polijsten we de press-tangen die  
hier voor keuring en onderhoud worden aangeboden. Is er  
een stuk? Dan kijken we of een reparatie mogelijk is.’

Zorgvuldig gebruik
VSH en Huygmetaal benadrukken altijd dat de installateur  
de grootste verantwoordelijkheid heeft. ‘Press-tangen slijten 
sneller en raken eerder vuil als je er onzorgvuldig mee omgaat. 
Stof, zand en vocht zijn de grootste vijanden. Let dus goed op 

waar je je gereedschap neerlegt en bewaart. Houdt press- 
tangen  goed schoon, verwijder bramen direct en smeer  
regelmatig de press-ketting. Dan gaat je gereedschap veel 
langer mee.’ 

Advies op locatie
Press-tangen voor leidingsystemen met een diameter tot 54 mm 
zijn inmiddels gemeengoed in de installatiemarkt. ‘Voor grotere 
diameters - denk aan toepassingen in de markt voor brand- 
veiligheid - heb je meer kennis en instructie nodig’, zegt Van 
Doorn. Nieuwe gebruikers kunnen daarom altijd bij VSH of ons 
terecht. Samen met een van de specialisten van VSH gaan we 
dan naar het project en geven we ter plekke advies. Zo zorgen 
we samen voor optimale kwaliteit en maximale veiligheid.’

Neem voor advies over press-gereedschap contact op met  
uw contactpersoon bij VSH.

Kijk voor informatie over reparatie en keuring op www.huygmetaal.nl

‘ Samen met een specialist van VSH 
gaan we ook naar projecten.  
We geven dan ter plekke advies.’

Gereedschappen bij VSH
Voor de verschillende verbindingstechnieken die VSH voert, hebben 
we een zeer breed pakket van gereedschappen ter beschikking staan. 
Van alle profielen die VSH voert in zowel kunststof als metaal heeft 
VSH bijpassende pressbekken en gereedschap. Op onze website 
vindt u een handige press tool selector, waarmee u direct kunt kijken 
welke combinaties van gereedschap en producten zijn toegestaan.

Kijk op: www.vsh.nl/presstool
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www.vsh.nl

Dé specialist  
in Integrated  
Piping Systems

BUILDING INSTALLATIONS

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. 


