
INTEGRATED PIPING SYSTEMS

VSH ShurjointGegroefd leidingsysteem,  
hét alternatief voor laswerk



VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS

VSH is de specialist in geïntegreerde leidingsystemen. Wij bieden onze klanten hoogwaardige en 

innovatieve geïntegreerde leidingsystemen en bijbehorende appendages voor gassen en vloeistoffen. 

Onze systemen zijn toepasbaar 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. Alle systemen van 

VSH worden volledig op het digitale vlak ondersteund (BIM ready, CAD en gegevens uitwisseling) en 

zijn eenvoudig te specificeren. Tevens worden onze systemen ondersteund door de VSH Engineering 

Services, een dienst die voor iedere toepassing het best geïntegreerde leidingsysteem samenstelt.

VSH is 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 worden gecombineerd met de juiste afsluitertechnologie om 

uiteindelijk het beste systeem te creëren voor de betreffende toepassing.

VSH bestaat al meer dan 85 jaar en beschikt over gedegen ervaring. Wij behoren tot het internationale, 

technologische concern Aalberts Industries en maken onderdeel uit van de divisie Building Installations. 

Dat geeft ons een financieel gezonde, solide basis waarop onze klanten kunnen vertrouwen en bouwen. 

Het biedt ons bovendien de mogelijkheid om op basis van een langetermijnvisie continu te innoveren en 

zo de best geïntegreerde leidingsystemen beschikbaar te hebben, voor nu én in de toekomst. Onze focus 

ligt op Installation Technology en daarbij zijn de wensen en behoeften vanuit de markt onze leidraad, die 

dankzij de uitstekende relatie met onze klanten en partners worden gevoed.

VSH beschikt over internationale kennis- en ontwikkelingscentra, state-of-the-art productielocaties en 

efficiënte distributiecentra. Ook hebben wij een uiterst klantgerichte verkoop- en serviceorganisatie met 

gedreven experts die altijd voor u klaar staan. Daardoor krijgt u gegarandeerd professioneel advies vanaf 

de allereerste fase van uw project, totaaloplossingen op maat, optimale beschikbaarheid en betrouwbare 

support tijdens en na de oplevering.

Met VSH bent u verzekerd van een veilige en vooral succesvolle toekomst, maak daarom kennis met 

VSH. Kijk op www.vsh.nl of bel voor een persoonlijke afspraak: 035-6884 330.

André in het Veld, 

Executive Director Building Installations

Aalberts Industries



VSH Shurjoint

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 internationale 

kwaliteits- en keurmerken.  

 

Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier 

van werken, bij alles wat we doen. VSH onderscheidt 

zich door daadwerkelijk invulling te geven aan het 

begrip partnership. Dit mag u van ons verwachten:

U wilt nooit misgrijpen? Onze producten zijn 

altijd en overal verkrijgbaar via een landelijk dekkend 

 distributienetwerk. 

U wilt de juiste keuzes maken? U krijgt complete, 

duidelijke productinformatie en beschikt over handige 

online keuzetools bij het bepalen van de beste op-

lossing voor uw toepassing. 

U wilt de beste ondersteuning? Voor technisch 

geavanceerde projecten kunt u een beroep doen op 

VSH Engineering Services, een dienst die voor iedere 

toepassing het best geïntegreerde leidingsysteem 

 samenstelt. Onze ervaren Customer Service mede-

werkers zijn uw vraagbaak en geven betrouwbaar 

advies. Zo beschikt u altijd en overal 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.

VSH Integrated Piping Systems: 
Altijd en overal de beste oplossing
VSH Integrated Piping Systems bestaat uit productlijnen in verbindings - en 
afsluitertechnologie en bieden samen de ultieme oplossing voor geïntegreerde 
systemen van de allerhoogste kwaliteit. Deze systemen zijn geschikt voor gassen 
en vloeistoffen en zijn toepasbaar in woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, brand-
beveiliging en scheepsbouw. Samenwerken met VSH biedt u vele plussen.

DE PLUS VAN VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS: 

+  Innovatieve concepten

+  Installatiesupport

+  Customer Service

+  Exclusieve trainingen

+  Online informatie en keuzetools

+  VSH Engineering Service



DE PLUS VAN VSH Shurjoint:  

+ Tot 70% minder installatietijd in vergelijking met laswerk

+  Meer veiligheid op de werkvloer, lassen is niet langer nodig

+  Systemen voor staal, roestvrij staal, nodulair gietijzer, koper, PVC en  

PE-leidingen

+ Ruim assortiment

+  Afmetingen van ½” tot 104”

+  Technische ondersteuning met 3D-ontwerpen, BIM Ready,  

kostenvergelijkingen en analyse van de thermische beweging

+  Verbeter de bouwplanning, haal uw deadlines,  

blijf binnen het budget

+  Ideaal te combineren met andere  

VSH systemen

 

VSH Shurjoint
Naadloze aansluiting op  
andere VSH-leidingsystemen



VSH Shurjoint

Minder installatietijd

Met VSH Shurjoint bespaart u tot 70% installatietijd 

in vergelijking met laswerk. Een snelle installatietijd 

 betekent minder manuren. Dus hoeft u minder tijd op 

de bouwplaats door te brengen en kunt u uw strakke 

projectschema aanhouden. 

Verbeterde veiligheid

De gegroefde leidingsystemen van VSH Shurjoint 

verbeteren de veiligheid op de werkvloer, omdat er 

bij de verbinding geen open vuur te pas komt. Dit 

beperkt de aansprakelijkheid van eigenaren en haalt 

een streep door dure brandwachten.

Ruim assortiment

VSH Shurjoint bestaat uit meer dan 3000 afzonderlijke 

producten in afmetingen van ½” tot 104”, voor gebruik 

met een scala aan materialen zoals staal, RVS, 

 nodulair gietijzer, PVC, HDPE, CPVC en koper. 

Consistente verbindingen

Laswerk is arbeidsintensief en de kwaliteit van de verbin-

ding hangt af van de beschikbaarheid van vakkundige 

professionals. De kwaliteit van een groefverbinding is 

niet afhankelijk van de omstandigheden op de locatie en 

kan zelfs op voorhand elders vervaardigd worden.

Opvang thermische 

beweging

Met VSH Shurjoint zijn compensatoren verleden tijd. 

Om de thermische uitzetting van het leidingsysteem 

op te vangen laten de koppelingen zowel een lineare 

beweging als een hoekdeflectie tussen de buiseinden 

toe. Dit vermindert de optredende spanning in het 

leidingsysteem en biedt meer flexibiliteit. 

Kwaliteit en 

verkrijgbaarheid

De producten van VSH Shurjoint worden in onze 

eigen moderne fabrieken in Taiwan en China ver-

vaardigd. Het leveren van topkwaliteit staat bij ons 

voorop en daarom hanteren we strenge kwaliteits-

controles tijdens het productieproces en worden 

we door onafhankelijke instanties gecontroleerd.                                       

VSH Shurjoint is overal ter wereld verkrijgbaar bij ons 

vertrouwde netwerk van dealers.

VSH Shurjoint is een erkend gegroefd leidingsysteem. Dankzij het ruime 
assortiment aan groefkoppelingen, -fittingen en appendages en de expertise in 
innovatieve leidingsystemen biedt VSH met Shurjoint meerwaarde in de 
markten voor verwarming, perslucht en industrie. Betrouwbare 
verbindingen, installatiegemak en veiligheid staan bij ons voorop.



De producten van VSH 
Shurjoint worden gebruikt  
voor talrijke leiding-
toepassingen: verwarming, 
koeling, perslucht, sprinkler 
en drinkwatersystemen.

VSH Shurjoint
Ongekend veel 

toepassingsmogelijkheden



VSH Shurjoint

Verwarmingssystemen 

De leidingen van VSH Shurjoint worden op grote 

schaal gebruikt voor verwarmingssystemen. Door 

de relatief grote thermische uitzetting van de buis, 

 kunnen de  gegroefde producten gebruikt worden ter 

ver vanging van compensatoren. Er is een volledig as-

sortiment aan appendages en accessoires verkrijgbaar, 

met onder meer vlinderkleppen, terugslagkleppen, 

 stroom verdelers, filters en inregelventielen.

Drinkwater

VSH Shurjoint biedt een volledig assortiment aan 

roestvrijstalen (304 & 316), koperen en staalverzinkte 

producten. Ons aanbod omvat een speciale af-

dichting E-PW voor drinkwater die herkenbaar is aan 

de  dubbele groene streep. Deze afdichting is geschikt 

voor zowel koud als warm drinkwater.

Koelsystemen 

Veel fabrikanten van koelinstallaties voeren hun 

 apparatuur al uit met groefverbindingen in plaats van 

met flensverbindingen. Dit bewijst nog maar eens dat 

groef technologie de nieuwe norm wordt op het vlak van 

verbindingen voor koelwatersystemen. 

Perslucht 

De producten van VSH Shurjoint kunnen worden 

 gebruikt voor oliehoudende of olievrije perslucht-

systemen. Afhankelijk van de toepassing bieden we 

zowel af dichtigen in EPDM als in nitril. Daarnaast voor-

zien wij de installateur van technische onder steuning 

en  documentatie om conformiteit met de Richtlijn 

Drukapparatuur CE 2014/68/EU te waarborgen.

Sprinklersystemen

De producten van VSH Shurjoint worden overal ter 

 wereld op grote schaal gebruikt voor sprinklersys-

temen. Onze voorgesmeerde pakkingen maken een 

schone werkwijze mogelijk en onze producten hebben 

talrijke keurmerken zoals FM, UL, ULc, VdS en LPCB.



VSH Shurjoint
Voor toepassingen in de 
utiliteitsbouw, industrie, water, 
olie & gas en mijnbouw
VSH Shurjoint bewijst zich al veertig jaar moeiteloos bij de 
meest uiteenlopende toepassingen. Het systeem is bij uitstek 
geschikt voor de utiliteitsbouw en industriële toepassingen.

Naadloze overgang

De gegroefde leidingsystemen van VSH Shurjoint kunnen naadloos worden gecombineerd met andere 

bestaande productlijnen van VSH, zoals VSH XPress, VSH SudoPress, VSH Tectite en  

VSH PowerPress. Deze systemen bieden overgangsfittingen om één volledig compatibel systeem te 

verkrijgen van buizen van 6 mm tot 104”. Een volledig leidingsysteem van één producent maakt een 

eind aan compatibiliteitsproblemen met verschillende fabrikanten en daarbij krijgt u 10 jaar garantie. 

Eén leverancier voor al uw leidingsystemen. De plus van VSH.



VSH Shurjoint

VSH Shurjoint 

Groef 

De groef producten van VSH Shurjoint zijn 

verkrijgbaar van 3/4” tot 42”. 

De meest voorkomende toepassings-

gebieden zijn:

•  Verwarmingssystemen

•  Koelsystemen

•  Persluchtsystemen

•  Drinkwatersystemen

•  Sprinklersystemen

• Droge blusleidingen

VSH Shurjoint 

Ring Joint 

De Ring Joint producten van  

VSH Shurjoint zijn verkrijgbaar van  

6” tot 104”. 

De meest voorkomende toepassings-

gebieden zijn:

•  Leidingsystemen met een grote 

 diameter die moeilijk gegroefd 

 kunnen worden

•  Abrasieve media / slurry /  

vuilwaterleidingen

•  Tunnelprojecten

•  Mijnschachtleidingen onder  

hoge druk

VSH Shurjoint 

Plain End

De Plain End producten van  

VSH Shurjoint zijn verkrijgbaar van  

2” tot 20”. 

De meest voorkomende toepassings-

gebieden zijn:

•  HDPE leidingen met onbewerkte einden

•  Tijdelijke leidingen

•  Locaties zoals mijnen waar groef

machines mogelijk niet beschikbaar zijn

•  Abrasieve media / slurry /  

vuilwaterleidingen



 

Meer weten?

Ga voor een volledig en actueel overzicht van alle VSH Shurjoint 

 producten naar

www.vsh.nl/shurjoint

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

slimme filters en de gevonden producten handig vergelijken. U vindt 

hier alle relevante en gedetailleerde productinformatie en specificaties. 

Een interessant product plaatst u eenvoudig op uw verlanglijst.

 VSH Shurjoint
Biedt oplossingen



VSH Shurjoint

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een  

accountmanager in uw regio? Of telefonisch advies en 

ondersteuning van onze experts? 

VSH Customer Service:  

+31 (0)35 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 ruim 85 jaar ervaring bent u verzekerd van up-to-date 
informatie, know-how en betrouwbaar advies. VSH is daarmee dé 
partner die aansluit op de wensen van u en uw opdrachtgevers.



INTEGRATED PIPING SYSTEMS

VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212 AA Hilversum
Postbus Postbus 498
NL-1200 AL Hilversum
Tel. + 31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl
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VSH heeft de beste oplossingen op het gebied van Integrated Piping Systems. De term Integrated Piping 

Systems omvat verschillende productlijnen in verbindings- en afsluitertechnologie die samen de  ultieme 

oplossing bieden voor geïntegreerde leidingsystemen van de allerhoogste kwaliteit.

Verbindingstechnologie
Onder verbindingstechnologie vindt u een serie  uitgekiende productlijnen van verschillende 

 verbindingstechnieken in metaal en kunststof waarmee u voor iedere aansluiting een oplossing heeft.

VSH XPress Leidingsysteem met M-profiel pressfittingen in vier verschillende materiaalsoorten: staalverzinkt, 
koper, RVS en cunifer. Geschikt voor verwarming, koeling, water, gas, solar, perslucht en brand-
beveiliging in de woning-, utiliteits-, scheepsbouw en industrie.

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

VSH MultiPress Kunststof leidingsysteem met multiprofiel pressfittingen voor toepassingen in onder meer 
 sanitair-, verwarmings- en vloerverwarmingssystemen.

VSH PowerPress Leidingsysteem met DW-profiel pressfittingen speciaal voor dikwandige stalen leidingen geschikt 
voor verwarmings-, koel-, perslucht en sprinkler systemen.

VSH Shurjoint Leidingsysteem met groefkoppelingen geschikt voor verwarmings-, koel-, perslucht-, sprinkler- 
en drink watersystemen.

VSH SkinPress Kunststof leidingsysteem met TH-profiel pressfittingen voor toe passingen in onder meer sanitair-, 
gas-, verwarmings- en  vloerverwarmingssystemen.

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

VSH Tectite Pushfittingen in koper, messing en RVS geschikt voor sanitair-, verwarmings- en perslucht-
installaties.

Afsluitertechnologie
De productlijnen van onze verbindingstechnologie zijn uitstekend te combineren met de producten van 

onze afsluitertechnologie, om daarmee tot één geïntegreerd systeem te komen met constante hoge 

kwaliteit. Binnen deze technologie biedt VSH diverse productlijnen aan, waarmee u bij ons voor ieder 

gewenst afsluitprobleem een passende oplossing vindt.


