
VSH Super presfittings, den rette 
løsning hver gang



Kære montør

Du kender helt sikkert VSH – især vores brede sortiment af metal- og plastfittings. 

Selvfølgelig gør du det, da vi er førende på dette område på det hollandske 

marked. Men det er ikke det eneste, VSH laver. Vi har eksempelvis udviklet et unikt 

alternativ til tørre sprinklersystemer, vi har et bredt udvalg af reguleringsventiler, og 

vi tilbyder komplette gulvvarmesystemer. VSH har som målsætning at levere 

løbende innovation og de rette løsninger, gang på gang. Løsninger, der gør, at du 

kan give dine kunder systemer, der er enklere, mere effektive og bedre. Vi ved 

nemlig, at din succes er vores succes.

VSH er en 100 % hollandsk virksomhed. Vi er en del af Aalberts Industries Group, 

hvilket indebærer en række fordele. Det betyder, at vi kan gøre brug af de sidste 

nye teknologier til at udvikle innovative produkter og systemer. Vi baserer 

udviklingen på efterspørgsel og markedsudviklingen, hvilket betyder, at en tæt 

kontakt med kunderne er uundværlig. Vores 80+ års erfaring og omfattende 

knowhow betyder, at vi er en samarbejdspartner, som du er sikker på kan opfylde 

dine behov. Vi befinder os godt i denne rolle og har i sinde at fortsætte i denne 

rolle i fremtiden. Så det er ikke tilfældigt, at vores slogan er VSH skaber 

forbindelse!

Læs mere på www.vsh.nl. Hvis du vil vide mere om vores produkter og systemer 

og se, hvordan vores fabrik ser ud, er du altid velkommen i Hilversum. Ring +31 

(0)35 68 84 330 for at aftale en tid. 

Venlig hilsen 

André in het Veld, General Director VSH



Topkvalitet

Nem installation, sikkerhed og topkvalitet er vores 

primære fokus hos VSH. Vi bruger de allerbedste 

produktionsprocesser til at fremstille komplette 

produktserier og opfylder de strengeste krav. Vores 

produkter har alle de vigtigste nationale og internatio-

nale kvalitets- og godkendelsesmærker. 

 

Samarbejde med VSH

I alt, hvad vi gør, bestræber vi os på at tilpasse os 

jeres foretrukne måde at arbejde på. 

Løb aldrig tør Vores produkter er altid tilgængelige, 

uanset hvor du befinder dig, takket være vores omfat-

tende nationale distributionsnetværk. 

Vælg de rigtige dele Vi giver dig tydelige og fyl-

destgørende produktoplysninger og smarte online 

udvælgelsesværktøjer, så du kan finde den bedste 

løsning til dit formål.

Førsteklasses support Vores erfarne kundeservice-

medarbejdere kan besvare alle dine spørgsmål og give 

dig pålidelige råd. Du har adgang til relevant specia-

listviden og fremragende support uanset tid og sted. 

Gå foran Vi tilbyder en bred vifte af kurser, så du altid 

kan anvende vores nyeste løsninger korrekt. 

Den rette løsning uanset tid og sted
VSH kan tilbyde professionelle montører det bredeste udvalg af rørsystemer og 
fittings på markedet. Hos os er du garanteret den rette og mest optimale 
løsning til vand-, gas-, varme-, og brandsikringssystemer i bygninger til 
beboelse, erhverv og industri. Men VSH gør mere end det.

HOS VSH FÅR DU DESUDEN: 

+   Innovative koncepter

+   Hjælp til installation

+   Kundeservice

+     Eksklusive kurser

+   Online informations- og udvælgelsesværktøjer

+   Appen VSH+



+  Et bredt udvalg af fittings til alle formål (til metal- og plastrør)

+  Fittings i normal messing og DZR fra 6 til 54 mm

+  Fås i blanke, forniklede og forkromede varianter

+  Et bredt sortiment af tilbehør med prestilslutninger

+  Designet til optimal brugervenlighed ved installation takket være de brede, 

dimensionsstabile hoveder på omløbermøtrikker og huse

+  Enkel installation med standardværktøj

+  Hurtig tilslutningsteknologi, som muliggør genmontering

+  Nem samling (ingen vibrationer eller knagen) med ekstra rørføring

+  Ro i sindet: maksimal kvalitet og sikkerhed

+  Et bredt udvalg af godkendelser, inklusive Kiwa og Gastec

Med VSH Super får du desuden:    

Den rette løsning hver gang

VSH Super 
Den mest omfattende pakke 
med presfittings



En bred vifte af fittings til 

alle formål 

VSH Super systemet har været forbundet med 

presfittings på det hollandske marked siden 1975. 

Fittingsene fås i forskellige typer messing med stør-

relser på 6 til 54 mm. Fittingsene egner sig ikke kun til 

varmeinstallationer, men også til gas- og drikkevands-

systemer og solcelleanlæg.

Ud over standardpresfittingen, som er velegnet til 

kobberrør eller stålrør med tynde vægge, tilbyder VSH 

Super også en række specialløsninger, inklusive:

•  Multi Super: til plast- eller flerlagsrør

•  Super Blue: specielt til tilslutning af stålrør med 

tykke vægge

•   VSH Super gas til Belgien: Denne serie af fittings 

overholder retningslinjerne for gasinstallationer i 

Belgien

En lang række tilbehør med prestilslutninger fuldender 

VSH Super serien. Der er blandt andet løsninger som 

kugleventiler til vand og gas samt udligningsventiler.

Designet til at sikre 

optimal brugervenlighed 

ved installation

VSH Super presfittings er designet ud fra montørens 

krav og er derfor yderst nemme at installere. Som 

eksempler på det brugervenlige design kan nævnes 

de dimensionsstabile hoveder, som sikrer, at nøglen 

altid bliver på plads under tilspænding. Den særlige 

presring sikrer en permanent tætning. Dette giver 

enorme besparelser i form af mandetimer, da de ikke 

skal efterspændes. Ydermere sikrer den høje overfla-

dekvalitet af disse fittings altid en jævn samling uden 

vibrationer eller knagen.

Kvalitet og tilgængelighed 

Alle VSH Super fittings er fremstillet på vores moder-

ne, automatiserede fabrik i Hilversum (Holland). Vores 

primære mål er at levere absolut topkvalitet, og derfor 

kører vi en streng kvalitetskontrol i produktionspro-

cessen. Med VSH Super følger en omfattende 10-års 

produktgaranti.  

Hele VSH Super produktserien er tilgængelig via vores 

netværk af pålidelige, fagkyndige og servicemindede 

grossister i Holland.

VSH Super er en komplet pakke med fittings, som er velegnet til en bred vifte af 
formål lige fra drikkevands-, gas-, varme- og trykluftsystemer til solcelleanlæg. 
VSH Super produktsortimentet inkluderer presfittings til tilslutning af rør i kobber 
og stål. VSH Super har også presfittings til tilslutning af rør i plast. Nem 
installation og høj kvalitet har førsteprioritet.



VSH Super leverer en 
kvalitetsløsning til tilslutning 
af forskellige rørmaterialer 
og mange forskellige 
anvendelsesformål. VSH 
Super fås i messing og 
DZR til alle tænkelige 
systemer lige fra 
systemer til varme og 
drikkevand til gas- og 
solcelleanlæg.

VSH Super
Velegnet til 

mange forskellige 
anvendelsesformål



Varmesystemer

VSH Super er den optimale løsning til tilslutning 

af centralvarmekedler og installation af varmerør. 

Fittingsene kan monteres i alle tænkelige situationer 

uden behov for specialværktøj. Det er ikke tilfældigt, 

at alle centralvarmekedler i Holland er tilsluttet med 

VSH Super presfittings.

Drikkevand

Med VSH Super kan du være sikker på, at alle gæl-

dende standarder for drikkevandssystemer overhol-

des. Takket være brugen af en særlig messinglegering 

er en stor del af VSH Super serien KIWA-ATA-

certificeret og kan dermed bruges i rør i drikkevands-

systemer uden begrænsninger.

Gas

VSH Super produktserien inkluderer specifikke kva-

litetsprodukter til en lang række forskellige gassyste-

mer. Uanset om der er tale om gassystemer i Holland, 

som skal være Gastec-certificerede, eller specielle 

anvendelsesformål i Belgien, leverer VSH Super altid 

den rette løsning.  Det er ikke nødvendigt med et 

særligt sortiment af gasfittings til Holland. Det betyder, 

at du altid har den rette fitting ved hånden, uanset 

om den skal bruges til et varme-, drikkevands- eller 

gassystem.

Solcelleanlæg

VSH Super fittings kan modstå meget høje tempera-

turer. De er derfor ideelle til brug i solcelleanlæg. 

Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelses-

formål i den tekniske håndbog for VSH Super eller på 

www.vsh.nl.vshsuper.



VSH Super
Fremragende i bygninger til 
beboelse, erhverv og industri

Når du vælger VSH Super, vælger du et førsteklasses rørsystem 
med 40 års dokumenteret anvendelse inden for en lang række 
situationer. Systemet er ideelt i bygninger til beboelse, erhverv 
og industri og kan nemt anvendes i nye byggeprojekter, idet der 
findes et uovertruffent antal løsninger til alle 
renoveringsprojekter. 

Nye og eksisterende 

bygninger

Kvaliteten og driftssikkerheden gør, at VSH Super 

skiller sig ud fra andre løsninger, især i byggesektoren. 

Hvad enten der er tale om boligbyggerier, hvor der 

hurtigt skal installeres mange centralvarmekedler, eller 

der kun skal installeres én centralvarmekedel, kan du 

med VSH Super få opgaven udført på rekordtid. Én 

ting er sikker: Hvis du ønsker at udvide eksisterende 

rørledninger, er dette let som en leg med VSH Super. 

Derudover kan VSH Super tilbyde en bred vifte af fit-

tings til at opfylde alle dine behov, hvad enten du har 

brug for et overgangsstykke i ét stykke, beholdertil-

slutninger eller fittings, som kan bruges til at fore-

tage en nem overgang til de andre VSH rørsystemer 

(såsom XPress, SudoPress eller SkinPress).



VSH Super

VSH Super presfittings i messing og 

DZR er særligt egnede til brug i varme-, 

gas- og drikkevandssystemer, men 

kan også anvendes til andre formål, 

eksempelvis:

• Brugsvandsinstallationer

• Tilslutninger på tromler til brandslan-

ger

• Installationer til behandlet vand

• Trykluftsystemer

• Vakuumslanger

VSH Multi Super

VSH Multi Super fittings er særligt 

velegnede til brug i varmeinstallationer 

og kan anvendes sammen med mere 

end 30 former for plast- og flerlagsrør 

af forskellige mærker. VSH Multi Super 

kan også anvendes til andre formål, 

inklusive:

• Drikkevandsinstallationer

• Brugsvandsinstallationer

• Tilslutninger på tromler til brandslan-

ger

• Installationer til behandlet vand

• Trykluftsystemer

VSH Super Blue

VSH Super Blue anvendes primært til at 

forbinde eksisterende varmeinstallationer 

med nye rørsystemer. VSH Super Blue har 

derfor mange fordele, især i forbindelse 

med renoveringsarbejde.



Vil du vide mere?

Du kan finde en fyldestgørende og ajourført oversigt over alle VSH Super fittings 

på:

www.vsh.nl/vshsuper

Du kan bruge søgefunktionen til at finde specifikke produkter eller bruge intel-

ligente filtre til at foretage en praktisk sammenligning af de produkter, du har 

fundet. Der fås detaljerede produktdata og specifikationer. Hvis du finder et 

produkt, du er interesseret i, skal du bare sætte det på din ønskeliste.

VSH Super 
serien
Altid den rette løsning ved 
hånden



Som du kan se, er kvaliteten og den bedste løsning til enhver situation sikret 
med VSH’s produkter og systemer og mere end 80 års erfaring. Desuden kan 
du altid regne med at få ajourførte oplysninger, aktuel viden og pålidelig 
rådgivning. Dette gør VSH til den perfekte samarbejdspartner, som tilpasser 
sig dine og dine kunders ønsker.

VSH skaber 
forbindelse!
Kunne du tænke dig at mødes med en account manager i dit område? 

Eller få rådgivning og support fra vores eksperter over telefonen? 

VSH kundeservice:  

+31 (0)35 68 84 330

Mandag til fredag 8.00-17.00 

informatie@vsh.nl



VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
P.O. Box 498
1200 AL Hilversum
Tlf. +31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl

50
07

...
-2

01
4 

1.
0

-D
K

Vertalen

Med VSH’s produkter og systemer er kvaliteten og den bedste løsning til 
enhver situation sikret. VSH’s systemer står for kvalitet, innovation, nem instal-
lation og pålidelighed.

Presfittings til drikkevands-, gas- og varmesystemer og solcelleanlæg. VSH Super er 
velegnet til rør i stål, kobber og plast. 

Rørsystem med presfittings med M-profil i tre typer materiale: forzinket stål, kobber og 
rustfrit stål. XPress er velegnet til varme-, køle-, vand-, gas- og brandsikringssystemer 
og solcelle- og trykluftsanlæg i bygninger til beboelse, erhverv og industri, skibsbyggeri 
og skibsindustrien.

XPress HP supplies an metal to metal sealing system that is perfect for pipe systems in 
industry, shipbuilding and fire safety systems operating under high pressure and/or high 
temperatures.  

Rørsystemer med presfittings med V-profil i kobber, forzinket stål og rustfrit stål. 
SudoPress er velegnet til varme-, vand- og gassystemer og solcelleanlæg. 

Pushfittings i kobber, forzinket stål og rustfrit stål er velegnede til sanitære systemer 
samt varme- og trykluftsystemer.

Plastrørsystem med presfittings med TH-profil til brug i sanitære systemer samt gas-, 
varme- og gulvvarmesystemer.

Udligningsventiler til regulering af varme- og kølesystemer for at opnå en jævn 
 vandgennemstrømning og sikre optimal komfort og minimalt energiforbrug. 

Termostathoveder, termostatventiler og manuelle radiatorventiler til et behageligt 
 indeklima.

Gulvvarmesystemer bestående af en pakke med tilpassede manifolder, gulvpaneler og 
rør. Denne pakke egner sig også til vægvarme og betonkerneaktivering.


