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ACTIE!

WIE JARIG IS, TRAKTEERT!
BIJ EEN GOED PRODUCT HOORT GOED GEREEDSCHAP.
KOOP 2 VSH SUPER KNEL VOORDEELBOXEN EN ONTVANG
EEN EXCLUSIEVE JUBILEUM OPEN RINGSLEUTEL 15-22 MM.
Kijk voor de voorwaarden op www.vsh.nl/vshsuperjubileum.
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VSH XPress

FullFlow kogelkraan

Eén compleet press-systeem:
kogelkraan - fitting - buis - gereedschap
Afgelopen voorjaar is de VSH XPress

en hetzelfde materiaal. Hierdoor is je volledige

vaste spindel is de kraan eenvoudig te isoleren.

FullFlow kogelkraan staalverzinkt geïntro-

installatie een stuk sneller geïnstalleerd.

De pressaansluiting is uitgevoerd met de Leak

duceerd en nu al is deze een groot succes!
Heb jij het installatiegemak al ervaren?!

Before Pressed O-ring, waardoor de kans op
De VSH XPress FullFlow kogelkraan is uitge-

lekkage minimaal is. De FullFlow is verkrijgbaar

voerd met het XPress-profiel en heeft een uniek

in diverse uitvoeringen. Vraag ernaar bij de

De FullFlow kraan kun je verpressen als on-

ontwerp waarbij het huis van de kogelkraan uit

groothandel of jouw VSH accountmanager.

derdeel van het VSH XPress systeem, dus

één stuk buis is geproduceerd. Dit levert een ex-

met hetzelfde gereedschap, hetzelfde gemak

treem slank ontwerp op en door de (verlengde)

ACTIE!

VSH KAS 10

De winter komt eraan dus de cv-ketels gaan weer op volle toeren
draaien. Kies voor de VSH Ketel aansluitset 10 en zorg daarmee voor
een snelle, complete montage én een tevreden klant!
Nu in de actie: 10 VSH-hardlopers voor de cv-ketel in één pakket.
Vraag naar de actieprijs bij je groothandel.
Actieperiode: september t/m december 2018.
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www.vsh.nl/xpresskogelkraan

Nieuw in het assortiment

VSH PowerPress

®

Het complete press-systeem bestaande uit appendages en fittingen voor dikwandige buis

VSH PowerPress

VSH XPress

VSH PowerPress

VSH SudoPress

VSH PowerPress

VSH Shurjoint

www.vsh.nl/powerpress

Faster

Easier

Safer

• tot 80% sneller dan lassen en solderen

• gebruiksvriendelijke en schone techniek

• koude verbindingstechniek

• brandveiligheidsmaatregelen, droogtijd en

• Visu-Control -ring; direct zichtbare controle op

• beperkte faalkosten door Leak Before Pressed-functie

®

juiste verpressing

vergunningen zijn overbodig

• integrated piping systems; één fabrikant, één garantie

• installeren met veilig en licht accu-gereedschap

• minimale downtime; beperkte invloed op
bedrijfsprocessen

zink-nikkel coating

hoogwaardige bescherming
tegen corrosie

grijpring

voor optimale grip

insteekstop

scheidingsring
O-ring
Visu-Control -ring
®

zichtbare controle na pressen

met Leak Before
Pressed-functie

DW-profiel

10
jaar
systeem
garantie
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VSH Super al 45 jaar dé oplossing

VSH Multi Super

VSH Super Blue

VSH Super en VSH MultiPress

nooit meer voor verrassingen staan

eenvoudig van dik- naar dunwandige buis

overgangskoppeling

Verschillende buissoorten koppelen tijdens een re-

Ken je het probleem: tijdens een klus kom je een stuk

Maak het jezelf gemakkelijk en verbind je leidingsys-

novatieklus en je weet het merk niet? Met VSH Multi

dikwandige buis tegen en er is geen ruimte of tijd om

teem eenvoudig van cv, koper of RVS naar kunststof

Super Knel kun je een verbinding maken tussen twee

draad te snijden of te lassen. VSH Super Blue is een

buis. Met deze overgangskoppeling kan je moeiteloos

verschillende merken kunststof buis of tussen kunststof

losse kunststof ring die in alle VSH Super knelfittingen

van VSH Super naar VSH MultiPress doorverbinden.

buis en dunwandige cv, koper of RVS buis. De fittingen

past voor verbindingen op dikwandige buis. Hierdoor

Eén systeem, één leverancier, dubbele zekerheid.

zijn op meer dan 30 merken kunststof buis getest.

kun je met de perfecte fitting snel, compact en zeker

Verkijgbaar als complete fitting of als knelset.

verder met de installatie.

VSH @venture
Na het succes van vorig jaar in AvonturenPark Hellendoorn,
mochten we ook dit jaar 150 klanten met hun gezin een
exclusieve VSH-avond aanbieden. In juni legden we speciaal
voor onze klanten de rode loper uit in Duinrell. Tot ’s avonds
laat kon iedereen onbeperkt genieten van de knettersnelle,
loodrechte afdaling in de Falcon, vliegen in de Dragonfly,
zich laten natspetteren in de Splash of met de kleintjes naar
Wonderland. Houd VSH in de gaten om te zien waar de
VSH@venture volgend jaar plaats vindt!

Klantevent Circuit Zandvoort
In september heeft een groep klanten een fantastisch dag beleefd op Zandvoort Race Circuit. De dag
was gevuld met alles wat met snelheid en racen te maken heeft. Zo ervaarde de groep zelf hoe het is
om op het circuit in een Porsche 911 en formulewagen te racen, gingen ze dragracen, terrein rijden en
nog veel meer. Ben jij er volgend jaar bij?

Mis niets van VSH
Wil je op de hoogte blijven van aantrekkelijke acties, als
eerste weten welke nieuwe producten we introduceren,
uitnodigingen ontvangen voor exclusieve events en
branche informatie ontvangen? Geef ons dan toestemming om deze ook in de toekomst toe te zenden.
Registreer je via www.vsh.nl/registreren.
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