
WINNAAR
INNOVATIEPRIJS

BRANDVEILIGHEID

2015

SBR
CUR
 net

Hoogwaardige kwaliteit en 
kostenbesparende leidingsystemen



Beste klant,

VSH is een innovatieve koploper in metalen en kunststof fi ttingen voor onder meer 

drinkwater, koelwater en verwarming. En ook voor gas-, sprinkler-, solar-, 

perslucht-, -stoom en hoge druk leidinginstallaties weten klanten vanuit alle 

windstreken VSH te vinden. We zijn er als Nederlands bedrijf bovendien trots op 

dat we ook in de brandbeveiliging een koplopers rol in binnen- en buitenland 

vervullen.

Gerenommeerde bedrijven in de brandbeveiliging rekenen wij al jaren tot onze 

klanten. Stuk voor stuk vertrouwen zij op de hoogwaardige kwaliteit van onze

complete leidingsystemen voor onder meer sprinklerinstallaties, 

waterleidingsprinkler, watermist, brandslanghaspels en droge blusleidingen.

Als onderneming in de brandbeveiliging bent u op zoek naar uiterst betrouwbare 

zakenpartners voor langdurige relaties waarbij kwaliteit en vertrouwen voorop 

staan. Partners die beschikken over uitstekende technologische kennis, de 

allerbeste oplossingen, continue innovatie en fi nanciële draagkracht. Bij VSH 

bieden we het u allemaal. Niet in de laatste plaats omdat we onderdeel zijn van 

Aalberts Industries. Een sterke, internationale, beursgenoteerde onderneming met 

wereldwijd 150 ondernemingen en in totaal 12.000 medewerkers. Dat maakt het 

voor VSH mogelijk om binnen ons concern nauw samen te werken met wereldwijd 

gevestigde collega-ondernemingen. Stuk voor stuk specialisten in de segmenten 

gebouwinstallaties, industrie en scheepvaart.

Met meer dan 80 jaar ervaring en een schat aan kennis zijn we uitgegroeid tot dé 

ideale partner om uw oplossingen te realiseren. Een rol die we graag voor u 

vervullen en waarvoor we ons ook in de toekomst blijven inzetten. Niet voor niets 

doen we u de belofte: VSH sluit aan.

Op onze website www.vsh.nl vindt u uitgebreide informatie. Wilt u meer weten over 

onze producten en systemen en een kijkje nemen in onze fabriek? Dan bent u van

harte welkom in Hilversum. Bel gerust +31 (0)35 - 66 84 330 voor een afspraak.

Hartelijke groeten, 

André in het Veld, algemeen directeur VSH

We
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Topkwaliteit

Bij VSH staan installatiegemak, zekerheid en top-

kwaliteit voorop. We maken volledige productranges 

in hoogwaardige productieprocessen en voldoen 

daarbij aan de allerhoogste criteria. Onze producten 

zijn voorzien van alle belangrijke nationale en inter-

nationale kwaliteits- en keurmerken. 

 

Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier 

van werken, bij alles wat we doen. 

U wilt nooit misgrijpen? Onze producten zijn 

altijd en overal verkrijgbaar.

U wilt de juiste keuzes maken? U krijgt complete, 

duidelijke productinformatie en beschikt over handige 

online keuzetools bij het bepalen van de beste 

oplossing voor uw toepassing.

U wilt de beste ondersteuning? Onze ervaren 

Customer Service medewerkers zijn uw vraagbaak 

en geven betrouwbaar advies. Zo beschikt u altijd en 

overal gegarandeerd over de juiste specialistische 

kennis en de beste support. 

U wilt voorop lopen? Wij bieden een ruim trainings-

aanbod aan zodat u altijd onze nieuwste oplossingen 

in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen. 

Altijd en overal de juiste 
en beste oplossing
Met het breedste aanbod leidingsystemen en appendages in de markt biedt 
VSH een ruime keuze. Het VSH assortiment is geschikt voor talrijke toepassingen 
en media. Of het nu gaat om woning- en utiliteitsbouw, de auto-industrie, de 
chemische industrie of de scheepsbouw. Maar VSH gaat verder.

DE PLUS VAN VSH: 

+   Innovatieve concepten

+   Installatiesupport

+   Customer service

+   Exclusieve trainingen

+   Online informatie en keuzetools

+   De VSH
+

 app



DE PLUS VAN VSH SYSTEMEN: 

+ Veilige, complete, betrouwbare leidingsystemen

+ Eenvoudige, snelle verbindingstechnologie

+   Licht van gewicht, ruimte- en tijdbesparend

+   In de praktijk bewezen hoogwaardige kwaliteit 

+ Voorzien van alle vereiste keuren

+   Complete range fi ttingen en buizen van 12 t/m 108 mm

+   Universeel pressgereedschap

+   Eén partner, één aanspreekpunt, één garantie

Installatiegemak, betrouwbare 
verbindingen en experts die 
altijd voor u klaar staan



Diverse toepassingen

VSH heeft ongekend veel toepassingsmogelijk heden 

binnen brandbeveiliging. Of het nu gaat om reguliere 

sprinklerinstallaties, leidingen die ingestort moeten 

worden, brandslanghaspels of speciale hoge druk 

toepassingen (tot 1200 bar). U bent altijd verzekerd 

van kwalitatief hoogwaardige systemen met een 

 een voudige en betrouwbare werkwijze. De systemen 

van VSH zijn allemaal uitvoerig getest en doorstaan 

moeiteloos alle internationale kwaliteits- en 

 veiligheidseisen. 

Snel installeren 

De VSH-systemen zijn eenvoudig te installeren en 

hebben een korte installatietijd. Met de VSH press-

systemen vindt de installatie tot 3 keer sneller plaats

dan wanneer u zou gaan draadfitten. Door snel en 

schoon te installeren wordt de omgeving waarin 

het product geïnstalleerd wordt minimaal verstoord: 

 minimale tot geen downtime.

Schoon

VSH XPress Sprinkler is een schone verbinding. 

Tijdens de montage is een verspanende bewerking, 

zoals het draadsnijden van buis en het gebruik van 

smering voor montage, niet nodig. VSH XPress 

is daarom uitermate geschikt in een operationele 

 omgevingen. Bovendien door schoon te werken 

 voorkomt u corrosie in het leidingsysteem.

Veilig

VSH optimaliseert haar systemen continue. De press-

systemen zijn voorzien van allerlei controles, zoals leak 

before pressed functie, een voorgemarkeerde diepte-

insteekmarkering en duidelijke materiaalmarkering. 

Hiermee worden fouten tot een minimum beperkt.

Licht en compact 

Door de toepassing van precisiebuizen en een 

 geoptimaliseerd ontwerp van de fittingen is het totale 

gewicht van de installatie afgenomen. De fittingen zijn

bovendien zo ontworpen dat ze een minimale ruimte 

innemen.

Kwaliteit en 

beschikbaarheid

Wij produceren onze producten in onze  

ISO  gecertificeerde moderne, geautomatiseerde 

fabriek in Hilversum. Topkwaliteit leveren staat voorop 

en daarom hanteren we strenge controles tijdens het 

 productieproces. Het VSH assortiment is verkrijg-

baar bij ons vertrouwde netwerk binnen en buiten 

Nederland.

Er worden hoge eisen gesteld aan leidingsystemen binnen de brandbeveiliging. 
VSH biedt gecertificeerde leidingsystemen die voldoen aan al deze eisen, zoals  
veiligheid, installatiegemak, ruimtebeslag, duurzaamheid, hygiëne en 
kostenefficiëntie. Betrouwbare verbindingen, installatiegemak en 
veiligheid staan bij ons voorop.



Leidingsystemen van VSH 
excelleren in de meest uit-
eenlopende situaties. 
De systemen zijn bij uitstek 
geschikt voor de toepassing 
binnen brandbeveiliging, 
zowel in gebouwinstallaties, 
scheepsbouw als de 
industrie.

VSH
Uw partner in de 
brandbeveiliging



Sprinkler

Voor sprinklerinstallaties biedt VSH XPress press-

fittingen in 3 verschillende materialen. Staalverzinkt 

voor natte installaties, RVS voor droge of natte 

installaties en een kunststof meerlagen systeem voor 

ingestorte sprinklerleidingen. De verschillende 

uitvoeringen zijn voorzien van vele keuren, waaronder 

VdS, FM, LPCB en UL. 

Watermist

Naast de traditionele sprinklerinstallatie worden 

watermistinstallaties in lage en hoge druk steeds 

vaker ingezet. Voor beide systemen heeft VSH een 

passende oplossing. VSH XPress RVS wordt vooral 

gebruikt voor lage druk watermist en het VSH XPress 

HP systeem is de perfecte oplossing voor hoge druk 

watermist.

Waterleidingsprinkler
VSH heeft in samenwerking met BAM Techniek, Siron, 

TU-Delft en de brandweer een waterleiding sprinkler 

ontwikkeld voor de woningmarkt. Deze unieke 

 waterleidingsprinkler wordt rechtstreeks aangesloten 

op het waterleidingnetwerk, zonder de toepassing 

van kostenverhogende installaties. Met dit systeem 

heeft u een eenvoudig te installeren, kostenbe sparend 

en betrouwbaar systeem. Het hoofddoel van de 

 water leidingsprinkler is vluchttijdverlenging.

Droge blusleidingen

Tot 2009 was alleen de standaard blusleiding 

gemeengoed in Nederland. VSH heeft in nauwe 

samenwerking met de brandweer de hoge druk droge 

blustechniek geïntroduceerd. Voor hoge druk droge 

blusleidingen wordt gebruik gemaakt van het  

VSH XPress RVS-systeem met een maximaal toe-

gestane werkdruk van 40 bar. Sneller water op het 

vuur, eenvoudiger installeren en minder belasting voor 

de brandweer zijn nog maar een paar voordelen die 

de oorzaak zijn van het succes van deze oplossing.

Brandslanghaspels

Voor het aansluiten van brandslanghaspels heeft  

VSH vele oplossingen in het programma. Of het nu 

gaat om VSH Super knelfittingen, EA protect keer-

kleppen, kunststofleidingen, straalpijpen of  

VSH XPress in RVS of koper VSH heeft altijd een 

passend product voorhanden.



VSH 
Excellent in woning- en 
utiliteitsbouw, scheepsbouw 
en industrie

Bestaande bouw  

en nieuwbouw

Met de systemen van VSH kiest u voor leiding-

systemen die zich onderscheiden in kwaliteit en 

betrouwbaarheid in alle denkbare marktsegmenten 

ongeacht of ze voor nieuwbouw of renovatie zijn.



VSH XPress HP

VSH XPress HP is een press systeem voor 

dikwandige buis voor hoge drukleidingen 

met een maximale werkdruk tot 1200 bar 

voor bijvoorbeeld:

• Sprinkler- of watermistinstallaties

• Proceswaterinstallaties

• Verwarmings- en koelwaterinstallaties

• Persluchtinstallaties

• Gasinstallaties

• Vacuümleidingen

• Stoominstallaties

• Olie- en gasleidingen

VSH XPress 

De VSH XPress staalverzinkte, RVS en 

koperen M-profiel pressfittingen en dun-

wandige precisie buizen buizen met een 

maximale werkdruk van 16 bar, zijn onder 

meer geschikt voor:

• Sprinkler- of watermistinstallaties

• Natte en droge bluswaterleidingen

• Brandhaspelaansluitingen

• Persluchtinstallaties

• Gasinstallaties

• Vacuümleidingen

• Drink- en koelwaterinstallaties

• Verwarmings- en koelwaterinstallaties

• Stoominstallaties

• Zonne-energie, warmtepomp- en 

   stookolie-installaties

 

VSH Super 

VSH Super messing knelfittingen met een 

maximale werkdruk van 10 bar worden 

gebruikt voor onder meer:

• Brandhaspelaansluitingen

• Drink- en proceswaterinstallaties

• Verwarmingsinstallaties

• Vacuümleidingen

• Gasinstallaties



VSH
Ongekend veel keuze

Meer weten?

Kijk voor een volledig en altijd actueel overzicht van alle producten, buizen 

en gereedschappen op:

www.vsh.nl

U kunt gericht zoeken via de zoekfunctie of u kunt gebruik maken van 

slimme fi lters en de gevonden producten handig vergelijken. 

Op detailniveau vindt u alle relevante productinformatie en specificaties. 

Een interessant product plaatst u eenvoudig op een wenslijst.



VSH sluit aan.

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een 

accountmanager in uw regio? Of telefonisch advies en 

ondersteuning van onze experts? 

VSH Customer Service: 

035 - 68 84 330

Bereikbaar van maandag tot en 

met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

informatie@vsh.nl

U ziet: voor topkwaliteit en de beste oplossing voor elke situatie 
kunt u vertrouwen op de producten en systemen van VSH. 
Met tachtig jaar ervaring bent u verzekerd van know-how, actuele 
kennis en betrouwbaar advies. VSH is daarmee dé partner die 
aansluit op de wensen van u en uw opdrachtgevers.
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LVSH Fittings B.V.

Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Postbus 498
1200 AL Hilversum
Tel. + 31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl

Voor topkwaliteit en de beste oplossing voor elke situatie kunt u vertrouwen op 
de producten en systemen van VSH. De systemen van VSH staan garant voor 
 kwaliteit, innovatie, installatiegemak en betrouwbaarheid.

Knelfittingen voor drinkwater-, gas-, verwarmings- en solarinstallaties. VSH Super is 
 geschikt voor stalen, koperen en kunststof buizen. 

Leidingsysteem met M-profiel pressfittingen in drie materiaalsoorten: staalverzinkt, koper 
en RVS. VSH XPress is geschikt voor verwarming, koeling, water, gas, solar, perslucht en 
brandbeveiliging in de woning-, utiliteits-, scheepsbouw en industrie.

VSH XPress HP levert een O-ring vrije pressverbinding voor leidingsystemen  
in industrie, scheepsbouw en brandbeveiliging waarbij gewerkt wordt met hoge druk  
en/of hoge temperatuur.

Leidingsysteem met V-profiel pressfittingen in koper, staalverzinkt en RVS.  
VSH SudoPress is geschikt voor verwarmings-, water-, gas- en solarsystemen. 

Pushfittingen in koper, staalverzinkt en RVS geschikt voor sanitair-, verwarmings- en 
persluchtinstallaties.

Kunststof leidingsysteem met TH-profiel pressfittingen voor toepassingen in onder meer 
sanitair-, gas-, verwarmings- en vloerverwarmingsystemen.

Strangregelventielen voor het inregelen van een gelijkmatige waterstroom in een 
 verwarming- en koelsysteem voor optimaal comfort en minimaal energieverbruik. 

Thermostaatkoppen, thermostaatkranen en handbediende radiatorkranen voor een 
comfortabel binnenklimaat.

Vloerverwarmingssysteem dat bestaat uit een pakket van op elkaar afgestemde 
 verdelers, vloerplaten en buizen. Tevens is dit pakket geschikt voor wandverwarming en 
 betonkernactivering.


