Flexibel, innovatief en tijdsbesparend
CV-ketelflex buigbare rvs gasleiding: speciaal
ontworpen en ontwikkeld voor een snelle en
vakkundige aansluiting van combiketels.

Montage in de praktijk

Door de op de praktijk afgestemde
aansluiteinden is de Ketelflex buigbare rvs
gasaansluitleiding snel, vakkundig en
spanningsvrij te monteren.
Aan de toestelzijde is de Ketelflex
gasaansluitleiding voorzien van een 15 mm
knelaansluiting.

Uitermate geschikt voor de grotere woningbouwprojecten of seriematige
ketelvervanging bij grootschalige woningbouwrenovatie, waarbij efficiency
en kostenbesparingen een belangrijke rol spelen.
Gepatenteerde technologie

Gebruikmakend
van
gepatenteerde
technologie en geavanceerde productiemethoden hebben de buigbare rvs gasaansluit
leidingen van RAM hun superieure kwaliteit,
uitzonderlijke eigenschappen en prestaties al
ruimschoots bewezen.
Iedere Ketelflex gasaansluitleiding is gemaakt
van speciale, parallel gegolfde RVS slang
voor een betere flexibiliteit en sterkte.
Uniek is de speciale warmtebehandeling
waarmee de buigzaamheid, corrosiebestendigheid en sterkte vergroot wordt.
De kunststof beschermmantel geeft de
gasslang een hitte- en scheurbestendige
beschermlaag,
goed
bestand
tegen
agressieve en corrosieve stoffen.

Onderhoudsvrij

De buigbare rvs gasaansluitleiding kent geen
periodieke vervangingsplicht. Montage en
controle dient conform de geldende
voorschriften en werkbladen te geschieden.

De voordelen op een rij

 Eenvoudige, snelle en vakkundige
montage
 Tijd- en kostenbesparend
 Buigbaar en vormvast
 Hoge flexibiliteit door kleine buigradius
 Hoogwaardige materialen
 Kunststof beschermmantel
 Praktijkgerichte aansluiteinden
 Lange levensduur
 Geen periodieke vervangingsplicht
 Gastec QA kwaliteitskeurmerk
 Diverse lengtematen

En aan de toevoerzijde van een 3/4"
kraankoppeling ten behoeve van de
voorgeschreven gaskogelkraan.

Kortom allemaal garanties voor een veilig,
flexibel en duurzaam product.

Toepassing

De buigbare rvs gasaansluitleiding is de
ideale oplossing voor de voorgeschreven
aansluiting van gasverbruikstoestellen met
een vaste opstelling zoals combiketels,
gaskachels,
gashaarden,
gasgestookte
boilers, luchtverwarmers en industriële
toestellen.

Gastec QA kwaltiteitskeurmerk

De Ketelflex gasslangen zijn gecertificeerd
volgens Gastec Keuringseis 1 en voorzien
van het Gastec QA kwaliteitskeurmerk.
Meer informatie: www.raminex.nl
Type
Ketelflex gas 20 cm
Ketelflex gas 30 cm
Ketelflex gas 40 cm
Ketelflex gas 50 cm
Ketelflex gas 80 cm
Ketelflex gas 100 cm
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Art.Nr. BE-prijs
70.2020 € 33,70
70.2030 € 34,40
70.2040 € 35,10
70.2050 € 35,85
70.2080 € 37,95
70.2100 € 39,40

