Superieure constructie nu als standaard
Caterflex gasslangen: speciaal ontworpen en
ontwikkeld voor toepassing in de horeca- en
grootkeukenomgeving.
De Caterflex flexibele RVS gasaansluitslang is dé oplossing voor de aansluiting
van catering equipment. Door de flexibiliteit kunnen toestellen vaker en
makkelijk verplaatst worden voor een optimale hygiëne.
Gepatenteerde technologie

Gebruikmakend
van
gepatenteerde
technologie en materialen hebben de
Caterflex gasslangen hun superieure kwaliteit,
unieke eigenschappen en prestaties
wereldwijd ruimschoots bewezen.
Geavanceerde productiemethoden garanderen
de meest veilige en meest duurzame
gasslang met uitzonderlijke eigenschappen
zoals
de
innovatieve
“no-neck”
aansluiteinden, de anti-bacteriële PVC
beschermmantel, het unieke uitgloeiproces en
de spiraalvormig, gegolfde RVS slang.

 Uniek is de speciale anti-bacteriële
coating. Groei en verspreiding van
schimmels en bacteriën wordt hierdoor op
een betrouwbare manier verhinderd. Goed
voor de hygiëne en veiligheid.

 De PVC beschermmantel (“dip-coating”)
geeft de gasslang een permanent,
rimpelloos, hitte- en scheurbestendig, glad
oppervlak welke geen ruimte geeft aan
vuil en voedselrestanten. Eenvoudig te
reinigen voor een optimale hygiëne.
 Alleen Caterflex gasslangen ondergaan
een
speciale
warmtebehandeling
waarmee de buigzaamheid, corrosiebestendigheid en sterkte vergroot wordt.

 Om de schoonmaakwerkzaamheden goed
uit te kunnen voeren is de gasslang
voorzien van een snelkoppeling, zodat de
keukenapparatuur snel en eenvoudig
verplaatst kan worden, voor een optimale
hygiëne in de keuken.
 De snelkoppeling met éénhandbediening
is axiaal 360° draaibaar en heeft een
vlakke afsluitklep om het binnendringen
van vuil en vocht te voorkomen.
Standaard wordt een veiligheidskabel
meegeleverd samen met een snelsluithaak,
bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.

De voordelen op een rij
 Iedere Caterflex rvs gasslang is gemaakt
van speciale, spiraalvormig gegolfde RVS
slang voor een betere flexibiliteit en
sterkte.

 Caterflex gasslangen zijn geschikt voor
gas van de 1e, 2e en 3e familie (stadsgas,
aardgas, propaan en butaan) met een
maximale werkdruk van 200 mbar.

 Toepassing van mechanische “metaal-opmetaal” eindkoppelingen, in plaats van
gelaste koppelingen, geeft de gasslang
een veel langere levensduur ter plaatse
van de kwetsbare buigpunten. Een
lasnaad veroorzaakt immers kritische
materiaalspanningen en is daarmee zeer
kwetsbaar voor overmatige buigbelasting
en
chlorides
afkomstig
uit
schoonmaakmiddelen.

Optioneel is een uitvoering met speciale
kniekoppeling(en) leverbaar welke in
verschillende richtingen 360° draaibaar is.
Deze koppeling vergroot het gangpad in de
keuken, vermindert de belasting van de slang
en zorgt zodoende voor een langere
levensduur van de gasslang.
De Caterflex gasslangen zijn gecertificeerd
volgens BS 669: Part 2: 1997 zoals ook
vereist wordt door Gastec.
Meer informatie: www.raminex.nl

Type
Caterflex 1/2” 100 cm
Caterflex 1/2” 150 cm
Caterflex 3/4” 100 cm
Caterflex 3/4” 150 cm
Caterflex 1” 100 cm
Caterflex 1” 150 cm
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Art.Nr.
73.900
73.902
73.910
73.912
73.920
73.922

BE-prijs
€ 102,65
€ 122,95
€ 139,60
€ 166,20
€ 240,45
€ 266,00

