Tigris K1

presfittings

i PPSU

100% plast på alle vandberørende dele

Wavin Tigris K1

presfittings

Optimeret kappelængde sikrer
korrekt placering af presbakke

Inspektionshul i preskappe for kontrol
af korrekt indstiksdybde

”Garanteret utæt”, hvis
samlingen ikke er presset

Markeringer i kappen giver
et sikkert greb om røret

Patenteret støttebøsning
reducerer samlekraften
Alle vandberørende dele
i 100% plast sikrer
korrosionsfrit rørsystem

Fordele med
Tigris K1
Kan anvendes til både brugsvand
og varme

100% tætte rørsystemer,

”Garanteret utæt”

der aldrig korroderer

– er din sikkerhed

Tigris K1 presfittings er et system af pres-

Tigris K1 har en lækagefunktion, vi kalder

fittings til Alupex, hvor alle vandberøren-

”garanteret utæt”. Ved en tæthedsprøv-

de dele er i 100% plast. Det giver rørsy-

ning vil samlingen lække, hvis den ikke er

stemer, der aldrig korroderer.

presset. Dette sikrer, at en ikke-presset
samling ikke bliver skjult i en skakt, hvor-

“Garanteret utæt”, hvis en samling
ikke er presset

Alle fittings er fremstillet i PPSU og med

efter den på et senere tidpunkt begynder

Lav samlekraft - nem montage

preskapper i rustfast stål. Overgange

at lække – eller at røret springer ud af

med indvendigt gevind er forsynet med

muffen.

Korrosionsbestandigt
Ingen aflejringer

indstøbt gevindring i afzinkningsbestandigt messing.

Tryk- og temperaturbestandigt
Dimensioner fra ø16 til ø63 mm

Tigris K1 har stor kulde og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, og

Slagfast

du kan derfor sikre dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.
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Tigris K1

Tel. +45 86 96 20 00

wavin.dk@wavin.com

Wavin Tigris K1
fordelerrør og tilbehør

VVS nr: 087585722
VVS nr: 087585723

VVS nr: 087586730

VVS nr: 087587726
VVS nr: 087587706

VVS nr: 087587746

VVS nr: 087589716
VVS nr: 087589720

VVS nr: 08755770

VVS nr: 087571720
VVS nr: 087571725

VVS nr: 097587736

VVS nr: 087586760
VVS nr: 087586765

100% plast på alle
vandberørende dele
Godkendt til drikkevand
En anden egenskab, vi har sat fokus på, er
anvendelsen af 100% plast på alle vand-

Wavin Tigris K1 presfittings

berørende dele, så Wavin Tigris K1 fittings

er godkendt til drikkevand

aldrig korroderer.

og en del af Wavins store
familie af rørsystemer til

Da disse fittings samtidig har stor kulde-

brugsvands- og varmeanlæg.

og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, kan du garantere dine kunder
installationer, der holder langt ud i frem-

10 års systemgaranti

tiden.
Wavin tilbyder 10 års systemgaranti på installationer med
Wavin Tigris K1 fittings.

www.wavin.dk

Tigris K1
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Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser
såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af
kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i
denne publikation er afgivet i god tro og menes
korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler
eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer
og montage skal altid følge den gældende montagevejledning.

