
Het complete leidingsysteem



Beste klant,

VSH is een zeer bekende speler in de woningbouw- en de commerciële 

gebouwenmarkt. Hierbij is vooral ons brede assortiment fi ttingen van metaal tot 

kunststof bekend. En dat is logisch, want hierin zijn we marktleider in Nederland en 

hebben een goede positie in vele landen daarbuiten. Maar VSH doet meer. We 

hebben bijvoorbeeld een unieke verbindingsmethode ontwikkeld voor hoge druk 

systemen en voeren een complete range voor lage druk systemen. VSH wil continu 

innoveren om u keer op keer de juiste oplossing bieden. Oplossingen waarmee wij 

onze klanten kunnen voorzien van eenvoudiger, effi ciëntere en betere systemen die 

u helpen uw product of productieproces nog verder te optimaliseren. Want we 

beseffen: uw succes is ons succes.

VSH bestaat al meer dan 80 jaar en is een 100% Nederlandse onderneming die 

onderdeel is van de internationale Aalberts Industries groep en dat heeft zijn 

voordelen. Zo hebben we de beschikking over de nieuwste technologie om 

innovatieve producten en systemen te ontwikkelen en op de markt te brengen. 

Aalberts Industries beschikt over een sterke productportfolio in een wereldwijd 

netwerk van productielocaties die allemaal hun eigen specialisatie hebben. Op 

deze wijze kunnen wij u helpen de regeling, controle en distributie van vloeistoffen 

en gassen in speciale toepassingen en bijzondere omstandigheden voor de 

(petro-)chemie, olie en gas, energieopwekking, machinebouw en mijnbouw zo 

optimaal mogelijk te realiseren.

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

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 meer 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 035 - 66 84 330 voor een afspraak. 

Hartelijke groeten, 

André in het Veld, algemeen directeur VSH



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



+ Complete systemen voor elke toepassing, inclusief de vereiste keuren

+ Korte downtime door snelle, schone en veilige oplossingen

+   Eenvoudige, snelle verbindingstechnologie

+   Fittingen en buizen van 12 t/m 108 mm 

+ Eén partner, één aanspreekpunt, één garantie

DE PLUS VAN VSH SYSTEMEN: 

installatiegemak, tijdbesparing en veiligheid staan voorop

Met VSH kunt u rekenen op 
installatiesupport van betrokken 
experts die altijd voor u klaar 
staan tijdens uw project.



Downtime 

Een van de grote voordelen van de systemen van 

VSH is de korte installatietijd. Met het XPress-systeem 

verloopt de installatie tot tien keer sneller dan wanneer 

u zou lassen. Bovendien komt er geen open vlam aan 

te pas en kan het bedrijfsproces gewoon doorgaan 

tijdens de installatiewerkzaamheden.

Nooit meer lassen

VSH levert press systemen voor dunwandig en dik-

wandige buis. Deze press techniek is snel en eenvou-

dig. Door het vermijden van las- en soldeerwerkzaam-

heden zorgt dit voor meer veiligheid op de werkvloer.

Hoge drukken

VSH biedt een ruime keuze in leidingsystemen die 

geschikt zijn voor diverse vloeistoffen, gas, hoge 

temperaturen en hoge drukken tot wel 560 bar. 

Onze systemen doorstaan moeiteloos internationale 

kwaliteits-en veiligheidseisen.

Diverse toepassingen 

U heeft een ruime keuze uit diverse systemen.  

Dit maakt het mogelijk om voor elke toepassing de 

juiste oplossing te kiezen. Of het nu gaat om pers-

lucht, koelwater, stoom en brandstof of thermische 

olie, gas en brandbeveiliging.

Kwaliteit en 

beschikbaarheid

De XPress-fittingen worden in onze eigen moderne,  

geautomatiseerde fabriek in Hilversum geproduceerd. 

Topkwaliteit leveren staat voorop en daarom hanteren 

we strenge controles tijdens het productieproces. 

Het VSH assortiment is verkrijgbaar bij ons vertrouwde 

netwerk van vakbekwame, servicegerichte groothan-

dels binnen en buiten Nederland. 

Er worden hoge eisen gesteld aan industriële leidingsystemen op het vlak van 
veiligheid, duurzaamheid, hygiëne en niet in de laatste plaats kostenefficiëntie. 
De systemen van VSH zijn ongeëvenaard wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid, hygiëne en installatiesnelheid en daardoor ook kostenbesparend. 
Korte downtime door snelle, schone en veilige oplossingen.



Leidingsystemen van VSH 
zijn geschikt voor ongekend 
veel toepassingen voor elke 
denkbare installatie; van 
perslucht, stoom,  
koeling en gas tot solar 
en sprinkler.

VSH
Geschikt voor élke 
denkbare installatie



Drink- en proceswater

VSH biedt een brede keuze van op elkaar afgestemde 

leidingsystemen en appendages voor open en 

gesloten drink- en proceswatersystemen. Alle 

systeemonderdelen zijn verkrijgbaar in RVS en koper 

en absoluut corrosiebestendig. Ook als deze bloot-

gesteld worden aan water met glycol, gedeminerali-

seerd water of gedestilleerd water. 

Industriële gassen

Het XPress-programma biedt specifieke kwaliteits- 

producten voor de meest uiteenlopende gas-

installaties. Ze zijn verkrijgbaar in RVS en koper en 

voorzien van alle essentiële keurmerken, waaronder 

DVGW, SVGW en Gastec. 

Sprinkler
VSH heeft een breed programma voor brand be-

veiliging met vele goedkeuringen zoals VdS, FM, 

FG, SBSC, LPCB, UL, cUL en CNBOP. Het XPress 

systeem is de ideale oplossing voor sprinkler- en lage 

druk watermist installaties. Voor hoge druk watermist 

is XPress HP de perfecte oplossing. 

Perslucht

VSH Super en XPress worden al vele jaren succesvol 

ingezet voor perslucht. De lekdichtheid van XPress 

RVS voor persluchtinstallaties wordt onderschreven 

door de TA-Luft-goedkeuring. 

Verwarming en koeling

VSH heeft de beste oplossingen voor ver warming-  

en koelsystemen. Door het ontwerp en het productie-

proces, hebben de fittingen geen binnen randen. 

Hierdoor hebben de fittingen een zeer lage 

 stromingsweerstand en zijn stil in gebruik. De 

compacte fittingen laten zich zeer eenvoudig isoleren.

Stoom

Ook voor stoomtoepassingen bieden wij u de perfecte 

oplossing. Het XPress assortiment is geschikt voor 

lage druk stoom tot 9 bar en XPress HP voor ho-

gere drukken.  Door de snelle gasdichte afdichting 

heeft u een veilige, gegarandeerde verbinding die 

een uitstekend alternatief biedt voor de vaak gelaste 

verbindingen.



XPress HP

XPress HP is een press systeem voor 

dikwandig buis voor hoge drukleidingen 

voor bijvoorbeeld:

•	 Proces-	en	koelwaterinstallaties

•	 Persluchtinstallaties

•	 Olie-	en	gasleidingen

•	 Vacuümleidingen

•	 Stoominstallaties

•	 Hoge	druk	watermistinstallaties

XPress 

De XPress staalverzinkte, RVS en koperen 

M-profiel pressfittingen en dunwandige 

buizen zijn onder andere geschikt voor:

•	 Drink-,	proces	en	koelwaterinstallaties

•	 Verwarmingsinstallaties

•	 Persluchtinstallaties

•	 Gasinstallaties

•	 Natte	en	droge	bluswaterleidingen

•	 Sprinkler	of	watermistinstallaties

•	 Huishoudelijke	en	industriële	koelwater

   installaties

•	 Stoominstallaties

•	 Zonne-energie,	warmtepomp-	en	

   stookolie-installaties

VSH Super 

VSH Super messing knelfittingen worden 

gebruikt voor onder meer:

•	 Verwarmingsinstallaties

•	 Gasinstallaties

•	 Drink-	en	proceswaterinstallaties

•	 Brandhaspelaansluitingen

•	 Persluchtinstallaties

•	 Vacuümleidingen





VSH
Excellent in de industrie



Met de systemen van VSH kiest u voor leidingsystemen die moeiteloos 
excelleren in verschillende toepassingen in de industrie, ongeacht of ze zijn 
voor nieuwbouw, refit of reparatie. 

Procesindustrie

Juist in de procesindustrie onderscheiden de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en vele toepassingsmogelijkheden 

van de VSH systemen zich van andere oplossingen. 

Door de snelle installatie beperkt u downtime. 

 

Machinebouw

Flexibiliteit in het aanleggen van de meest optimale 

route van het leidingsysteem maakt het werk van de 

installateur gemakkelijker in de voorbereidende en 

uitvoerende fase van het installatieontwerp. Met VSH-

systemen zijn er minimale voorbereidingen noodza-

kelijk. Hierdoor zijn de producten zeer geschikt om 

zowel in productie (prefab) als op locatie te verbinden. 

 

Food & beverage

Wanneer hygiëne een belangrijke rol speelt biedt VSH 

een breed assortiment RVS fittingen aan in de maten 

12 t/m 108 mm (DN10-DN100).

Automotive

Bij de moderne productiemiddelen in de auto motive 

industrie horen ook moderne leidingsystemen die 

aansluiten bij de eisen binnen de automotive (snel, 

schoon en betrouwbaar). VSH levert betrouw-

bare  oplossingen die snel, schoon en eenvoudig 

te in stalleren zijn. Perslucht, stoom, proceswater of 

 industriële gassen, met VSH producten heeft u altijd 

een goede oplossing binnen de automotive.



Apollo afsluiters

Wij bieden u niet alleen fittingen en buizen, maar ook een compleet assortiment van 

hoogwaardige afsluiters bekend onder de naam Apollo Valves®. Het pakket bestaat o.a. 

uit kogelkranen, vlinderkleppen en terugslagkleppen.

Doordat het gehele productieproces in eigen fabriek plaatsvindt, is de kwaliteit van de 

producten gegarandeerd. 



DE PLUS VAN VSH IN DE BRANDBEVEILIGING:

+ Werkt snel en schoon

+ Makkelijk te installeren

+ Lichtgewicht systeem

+ Kostenbesparend

Brandbeveiliging

Het XPress systeem is een eenvoudig en snel te installeren totaaloplossing voor 

watermist- en sprinklerinstallaties. Het systeem is voorzien van alle vereiste 

keurmerken. Daarmee zijn kwaliteit, veiligheid en levensduur gewaarborgd. 



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 plaats 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 en tachtig jaar ervaring. 
Bovendien weet u zich altijd verzekerd van up-to-date informatie, actuele 
kennis en betrouwbaar advies. VSH is daarmee dé partner die aansluit op de 
wensen van u en uw opdrachtgevers.
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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-, verwarming- en solarinstallaties. VSH Super is geschikt 
voor stalen, koperen en kunststof buizen. 

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

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

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

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

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

Vloerverwarmingsysteem dat bestaat uit een pakket van op elkaar afgestemde  verdelers, vloer-
platen en buizen. Tevens is dit pakket geschikt voor wandverwarming en betonkernactivering.

VSH 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


