
VSH Super knelfittingen,  
altijd de juiste oplossing



Beste installateur,

Natuurlijk kent u VSH. Vooral ons brede assortiment fittingen van metaal tot 

kunststof is bij u bekend. En dat is logisch, want hierin zijn we marktleider in 

Nederland. Maar VSH doet meer. We hebben bijvoorbeeld een uniek alternatief 

ontwikkeld voor droge blusleidingen, voeren een breed assortiment inregel- 

ventielen en hebben complete vloerverwarmingsystemen. VSH wil continu 

innoveren en u keer op keer de juiste oplossing bieden. Oplossingen waarmee u 

uw klanten kunt voorzien van nog eenvoudigere, efficiëntere en betere systemen. 

Want we beseffen: uw succes is ons succes.

VSH is een 100% Nederlandse onderneming. We maken deel uit van 

Aalberts Industries en dat heeft voordelen. Zo kunnen we gebruik maken  

van de nieuwste technologie om innovatieve producten en systemen te 

ontwikkelen. Dat doen we op basis van vragen en ontwikkelingen in de markt en 

dus is nauw contact met onze klanten onontbeerlijk. Met meer dan tachtig jaar 

ervaring en een schat aan kennis zijn we uitgegroeid tot uw betrouwbare partner 

die aansluit bij uw behoeften. Een rol die we graag voor u vervullen en waarvoor 

we ons ook in de toekomst blijven inzetten. Niet voor niets doen we u de belofte: 

VSH sluit aan.

Op onze website www.vsh.nl vindt u meer informatie. Wilt u meer weten over  

onze producten en systemen en een kijkje nemen in onze fabriek? Dan bent u van 

harte welkom in Hilversum. Bel gerust 035 - 68 84 330 voor een afspraak. 

Hartelijke groet, 

André in het Veld, algemeen directeur VSH



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 inter- 

nationale kwaliteits- en keurmerken. 

 

Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier 

van werken, bij alles wat we doen. 

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  

oplossing voor uw toepassing.

U wilt de beste ondersteuning? Onze ervaren  

Customer Service medewerkers 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. 

Altijd en overal de juiste  
en beste oplossing
Met het breedste aanbod leidingsystemen en appendages in de markt biedt 
VSH professionele installateurs een ruime keuze. We stellen u in staat altijd de 
juiste en beste oplossing op het gebied van water, gas, verwarming en brand- 
beveiliging toe te passen in woning- en utiliteitsbouw. Maar VSH gaat verder.

DE PLUS VAN VSH: 

+   Innovatieve concepten

+   Installatiesupport

+   Customer Service

+     Exclusieve trainingen

+   Online informatie en keuzetools

+   De VSH
+

 app



De PLUS van VSH Super:    

altijd de juiste oplossing beschikbaar

+  Breed assortiment fittingen voor iedere toepassing (voor metalen en  

kunststof buizen)

+  Fittingen in normaal messing en DZR van 6 t/m 54 mm

+  Verkrijgbaar in de varianten blank, vernikkeld en verchroomd

+  Grote diversiteit aan appendages voorzien van knelaansluitingen

+  Ontworpen voor optimaal installatiegemak d.m.v. brede maatvaste 

sleutelvlakken op de wartelmoeren en huizen

+  Eenvoudige installatie met standaardgereedschap

+  Snelle verbindingstechnologie waarbij hermontage mogelijk is

+  Vloeiende montage (geen schokken of kraken)  

met extra buisgeleiding

+  Geen zorgen: maximale kwaliteit en zekerheid

+  Een breed pakket aan keuren beschikbaar,  

waaronder Kiwa en Gastec

VSH Super 
Het meest uitgebreide 
pakket knelfittingen



Enorm breed  

assortiment 

fittingen voor iedere 

toepassing 

Het VSH Super-systeem is al sinds 1975 een begrip in 

de Nederlandse markt voor knelfittingen. De fittingen 

zijn verkrijgbaar in verschillende soorten messing en 

u heeft keuze uit afmetingen van 6 t/m 54 mm. De 

fittingen zijn geschikt voor verwarmingsinstallaties, 

maar ook voor gas-, solar- en drinkwatersystemen.

Naast de reguliere knelfitting die geschikt is voor 

koper of dunwandige stalen buizen, biedt VSH Super 

ook speciale oplossingen, waaronder:

•  Multi Super: voor kunststof- en meerlagenbuizen

•  Super Blue: speciaal voor het verbinden van 

 dikwandige stalen buizen

•   VSH Super gas voor België: deze range fittingen 

voldoet aan de richtlijnen voor gasinstallaties in 

België

Een grote diversiteit aan appendages met knelaan-

sluitingen maakt het VSH Super-assortiment helemaal 

compleet. Denk hierbij aan oplossingen zoals water-

kogelkranen, gaskogelkranen en strangregelventielen.

Ontworpen voor  

optimaal installatiegemak

VSH Super-knelfittingen zijn ontworpen op basis van 

de wensen van installateurs en bieden dus optimaal 

installatiegemak. Het resultaat hiervan zijn bijvoorbeeld 

de maatvaste sleutelvlakken, waardoor de sleutel 

altijd goed blijft zitten tijdens het aandraaien. Dankzij 

de speciale knelring bent u altijd verzekerd van een 

optimale afdichting. Dit levert een enorme besparing in 

arbeidskosten op omdat u nooit hoeft terug te komen 

om na te draaien. Het hoogwaardige afwerkingsniveau 

van de fittingen zorgt bovendien voor een altijd vloei-

ende montage, zonder schokken of kraken.

Kwaliteit en 

verkrijgbaarheid 

Alle VSH Super-knelfittingen worden in onze moderne, 

geautomatiseerde fabriek in Hilversum geproduceerd. 

Absolute topkwaliteit staat voorop en daarom worden 

strenge controles gehanteerd tijdens het produc-

tieproces. VSH Super wordt ondersteund door een 

uitgebreide product garantie van 10 jaar.  

De complete VSH Super-productrange is verkrijgbaar 

bij ons vertrouwde netwerk van vak bekwame, service-

gerichte groothandels in Nederland.

VSH Super is een compleet pakket fittingen geschikt voor de meest uiteen-
lopende toepassingen. Van drinkwater-, gas-, verwarming- en solarinstallaties 
tot persluchtsystemen. Het VSH Super-programma bestaat uit knelfittingen die 
u kunt aansluiten op koperen en stalen buizen. VSH Super heeft ook 
knelfittingen die geschikt zijn voor het verbinden van kunststof leidingen. 
Installatiegemak en hoogwaardige kwaliteit staan voorop.



Met VSH Super beschikt u 
over een hoogwaardige 
oplossing voor het 
verbinden van verschillende 
buismaterialen en veel 
verschillende toepassings-
mogelijkheden. VSH Super 
is verkrijgbaar in de 
varianten messing en DZR 
en daarmee te gebruiken 
voor elk denkbare installatie; 
van verwarming en 
drink water tot gas en 
solar.

VSH Super
Geschikt voor 

véél verschillende 
toepassingen



Verwarming

VSH Super is de ideale oplossing voor het aanslui-

ten van cv-ketels of het plaatsen van verwarmings-

leidingen. De fittingen kunnen zonder gebruik van 

speciaal gereedschap in werkelijk iedere situatie direct 

gebruikt worden. Niet voor niets wordt nagenoeg elke 

cv-ketel in Nederland aangesloten met VSH Super-

knelfittingen.

Drinkwater

Met VSH Super voldoet u gegarandeerd aan alle 

gestelde normen voor drinkwatersystemen. Dankzij 

het gebruik van een speciale messing legering is een 

groot deel van het VSH Super-programma KIWA-ATA 

gecertificeerd en kan hierdoor zonder enige be-

perkingen in drinkwaterleidingen worden toegepast.

Gas

Het VSH Super-programma biedt specifieke 

 kwaliteitsproducten voor de meest uiteenlopende 

gasinstallaties. Van gasinstallaties in Nederland 

die voorzien moeten zijn van Gastec, tot speciale 

toe passingen voor België; met VSH Super heeft u 

altijd de juiste oplossing in huis. Een speciale reeks 

gas fittingen voor Nederland is niet nodig. U heeft dus 

altijd de juiste fitting bij de hand, of het nu om een 

verwarmings-, drinkwater- of gassysteem gaat.

Solar

De VSH Super-fittingen zijn bestand tegen zeer hoge 

temperaturen. Ze zijn daarom bij uitstek geschikt voor 

toepassing in solarinstallaties. 

Uitgebreide informatie over toepassingen kunt u 

terugvinden in het VSH Super technisch handboek 

of op www.vsh.nl/vshsuper.



Bestaande bouw  

en nieuwbouw

Juist in de bouw onderscheidt de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van VSH Super zich van andere oplossingen. Of we nu praten over 

woningbouwprojecten waarbij snel een grote hoeveelheid cv-ketels 

moet worden geïnstalleerd of een situatie met slechts één cv-ketel, 

met VSH Super is het in een handomdraai gebeurd. Eén ding is 

zeker: wilt u een bestaand leidingnetwerk verder uitbouwen? Met 

VSH Super is dat nooit een probleem. 

VSH Super biedt bovendien een breed 

pakket fittingen waarmee u problemen 

kunt oplossen. Denk aan een ééndelig 

verloopstuk, reservoirkoppelingen of 

fittingen waarmee u eenvoudig een 

perfecte overgang kunt maken naar de 

andere leidingsystemen van VSH (zoals 

XPress, SudoPress of SkinPress).

VSH Super
Excellent in  
woning- en utiliteitsbouw

Met VSH Super kiest u voor een topklasse leidingsysteem dat 
zich al veertig jaar moeiteloos heeft bewezen in de meest 
uiteenlopende situaties. Het systeem is bij uitstek geschikt voor 
woning- en utiliteitsbouw, kan moeiteloos worden toegepast in 
nieuwbouwprojecten en kent ongekend veel oplossingen voor 
al uw renovatieprojecten.  



VSH  

Super

De VSH Super messing en DZR knel-

fittingen zijn vooral geschikt voor de 

toepassing in verwarming-, gas- en 

drinkwaterinstallaties. Maar u kunt ze ook 

gebruiken voor onder meer:

• Industriële waterinstallaties

• Brandhaspelaansluitingen

• Installaties voor behandeld water

• Persluchtinstallaties

• Vacuümleidingen

VSH  

Multi Super

De VSH Multi Super fittingen zijn vooral 

geschikt voor de toepassing in verwar-

mingsinstallaties en zijn te gebruiken 

met meer dan dertig soorten kunststof 

en meerlagenbuizen van verschillende 

merken. U kunt VSH Multi Super ook 

gebruiken voor onder meer:

• Drinkwaterinstallaties

• Industriële waterinstallaties

• Brandhaspelaansluitingen

• Installaties voor behandeld water

• Persluchtinstallaties

VSH  

Super Blue

VSH Super Blue wordt hoofdzakelijk 

toegepast voor het verbinden van 

bestaande verwarmingsinstallaties met 

nieuwe leidingsystemen. VSH Super Blue 

biedt daarom vooral veel uitkomst in uw 

renovatieprojecten.



Meer weten?

Kijk voor een volledig en altijd actueel overzicht van alle VSH Super-fittingen op

www.vsh.nl/vshsuper

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

filters en de gevonden producten handig vergelijken. Op detailniveau vindt u alle 

relevante productinformatie en specificaties. Een interessant product plaatst u 

eenvoudig op een wenslijst.

VSH Super 
assortiment
Altijd de juiste oplossing 
binnen handbereik



Het complete leidingsysteem  
met M-profiel pressfittingen



Beste installateur,

Natuurlijk kent u VSH. Vooral ons brede assortiment fittingen van metaal tot 

kunststof is bij u bekend. En dat is logisch, want hierin zijn we marktleider in 

Nederland. Maar VSH doet meer. We hebben bijvoorbeeld een uniek alternatief 

ontwikkeld voor droge blusleidingen, voeren een breed assortiment 

inregelventielen en hebben een compleet vloerverwarmingsysteem. VSH wil 

continu innoveren en u keer op keer de juiste oplossing bieden. Oplossingen 

waarmee u uw klanten kunt voorzien van nog eenvoudigere, efficiëntere en betere 

systemen. Want we beseffen: uw succes is ons succes.

VSH is een 100% Nederlandse onderneming en maakt onderdeel uit van  

Aalberts Industries en dat heeft voordelen. Zo kunnen we gebruik maken  

van de nieuwste technologie om innovatieve producten en systemen te 

ontwikkelen. Dat doen we op basis van vragen en ontwikkelingen in de markt en 

dus is nauw contact met onze klanten onontbeerlijk. Met meer dan tachtig jaar 

ervaring en een schat aan kennis zijn we uitgegroeid tot uw betrouwbare partner 

die aansluit bij uw behoeften. Een rol die we graag voor u vervullen en waarvoor 

we ons ook in de toekomst zullen blijven inzetten. Niet voor niets doen we u  

de belofte: VSH sluit aan.

Op onze website www.vsh.nl vindt u meer informatie. Wilt u meer weten over  

onze producten en systemen en een kijkje nemen in onze fabriek? Dan bent u van 

harte welkom in Hilversum. Bel gerust 035 - 68 84 330 voor een afspraak. 

Hartelijke groet, 

André in het Veld, algemeen directeur VSHWe
sluiten 
aan. 



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 inter- 

nationale kwaliteits- en keurmerken. 

 

Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier 

van werken, bij alles wat we doen. 

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  

oplossing voor uw toepassing.

U wilt de beste ondersteuning? Onze ervaren  

Customer Service medewerkers zijn uw vraagbaak 

en geven betrouwbaar advies. Zo beschikt u altijd en 

overal gegarandeerd 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. 

Altijd en overal de juiste  
en beste oplossing
Met het breedste aanbod leidingsystemen en appendages in de markt biedt 
VSH professionele installateurs een ruime keuze. We stellen u in staat altijd de 
juiste en beste oplossing op het gebied van water, gas, verwarming en brand- 
beveiliging toe te passen in woning- en utiliteitsbouw. Maar VSH gaat verder.

DE PLUS VAN VSH: 

+   Innovatieve concepten

+   Installatiesupport

+   Customer service

+   Exclusieve trainingen

+   Online informatie en keuzetools

+   De VSH
+

 app



VSH XPress
Eén compleet, overal 
toepasbaar leidingsysteem

+ BIM Ready

+ Professioneel, bijpassend pressgereedschap

+   Eenvoudige, snelle verbindingstechnologie

+   Compleet leidingsysteem in 3 materialen

+   Fittingen en buizen van 12 t/m 108 mm  

(incl. tussenmaten 64 en 66,7 mm voor koper en 66,7 mm voor staalverzinkt)

+   Systemen: staalverzinkt, RVS, RVS Gas, koper, koper Gas en koper Solar

+   Voorgemarkeerde insteekdieptemarkering

+   Duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

+   Leak Before Pressed-functie

DE PLUS VAN VSH XPress:  

installatiegemak, tijdbesparing en veiligheid staan voorop



Insteekdiepte- 

markering 

Voor het maken van veilige verbindingen is de juiste 

insteekdiepte essentieel. Het aanbrengen van de 

insteekdieptemarkering is echter een tijdrovende klus. 

VSH XPress heeft daarom alle RVS en staalverzinkte 

koppelingen met insteekeindes van een duidelijk 

zichtbare insteekdieptemarkering (12 t/m 54 mm) 

voorzien. Hierdoor hoeft u 25% van alle geïnstalleerde 

VSH XPress-fittingen niet meer zelf te markeren. Een 

slimme plus van VSH XPress die u veel installatiege-

mak, een enorme tijdsbesparing en meer veiligheid 

oplevert. 

Materiaalherkenning  

en lasermarkering

VSH XPress-fittingen van 12 t/m 108 mm zijn stan-

daard voorzien van een duidelijke kleurmarkering.  

Zo kunt u in één oogopslag materialen (RVS = groen, 

staalverzinkt = rood) van elkaar onderscheiden. Dat is 

handig op donkere bouwplaatsen en in werksituaties 

met weinig licht. Als extra plus zijn de staalverzinkte 

en RVS-fittingen voorzien van een lasermarkering met 

duidelijke vermelding van afmeting en materiaal. 

Slimme lekdetectie 

Met de Leak Before Pressed-functie herkent u direct 

niet gepresste fittingen. Want dankzij de slimme 

combinatie van fitting en o-ring stroomt er bij niet-

gepresste verbindingen water uit de fitting tijdens het 

afpersen van het systeem. Een extra controle waar-

mee u gevolgschades voorkomt en altijd een 100 % 

lekdicht systeem oplevert. 

Kwaliteit en 

beschikbaarheid

De VSH XPress-fittingen worden in onze eigen  

moderne, geautomatiseerde fabriek in Hilversum 

geproduceerd. Topkwaliteit leveren staat voorop en 

daarom hanteren we strenge controles tijdens het 

productieproces. VSH geeft een uitgebreide product-

garantie van 10 jaar op VSH XPress. De complete 

VSH XPress product range is verkrijgbaar bij ons 

vertrouwde netwerk van vakbekwame, servicegerichte 

groothandels binnen en buiten Nederland. 

VSH XPress is een compleet leidingsysteem dat geschikt is voor elke denkbare 
toepassing. Van drinkwater-, gas-, verwarming- en solarinstallaties tot 
sprinklersystemen. Het VSH XPress-programma bestaat uit M-profiel 
pressfittingen, buizen en pressgereedschap en is verkrijgbaar in de materialen 
staalverzinkt, RVS en koper. Installatiegemak, tijdbesparing en veiligheid 
staan voorop.



Met VSH XPress beschikt 
u over een hoogwaardig 
leidingsysteem dat onge-
kend veel toepassings- 
mogelijkheden biedt.  
VSH XPress is verkrijgbaar 
in de varianten RVS,  
staalverzinkt en koper en 
daarmee te gebruiken voor 
elke denkbare installatie; 
van verwarming,  
koeling en drinkwater 
tot gas, solar en  
sprinkler.

VSH XPress
Geschikt voor élke 
denkbare installatie

XPress
Geschikt voor élke 
denkbare installatie



Verwarming en koeling

VSH XPress is de beste oplossing voor verwarmings- 

en koelsystemen. De compacte fittingen ondergaan 

tijdens het productieproces de strengste testen en zijn 

absoluut lekdicht. Door het ontwerp en het productie-

proces hbben de fittingen geen binnenranden. 

Hierdoor hebben de fittingen een zeer lage stromings-

weerstand en is de installatie geruisloos. De compac-

te fittingen laten zich zeer eenvoudig isoleren.

Drink- en proceswater

Met een VSH XPress-systeem voldoet u gegaran-

deerd aan alle gestelde normen voor open en geslo-

ten water- en drinkwatersystemen. Alle systeemonder- 

delen zijn verkrijgbaar in RVS en koper en absoluut 

corrosiebestendig. Ook als deze blootgesteld worden 

aan gedemineraliseerd water of gedistilleerd water. 

Aardgas

Het VSH XPress-programma biedt specifieke 

kwaliteitsproducten voor de meest uiteenlopende 

gasinstallaties. Ze zijn verkrijgbaar in RVS en koper 

en voorzien van alle essentiële keurmerken, waar-

onder DVGW, SVGW en (alleen koper) Gastec. VSH 

XPress-gasfittingen herkent u eenvoudig aan een gele 

markering en een gele o-ring. 

Solar
Staalverzinkt, RVS of koper, het complete VSH XPress 

systeem is voorzien van een EPDM o-ring die bestand 

is tegen zeer hoge temperaturen. En heeft u behoefte 

aan nog hogere temperaturen? Kies dan voor de  

VSH XPress-producten die voorzien zijn van  

speciale Viton®/FKM o-ringen. 

Hoge druk droge 

blusinstallaties

Een unieke toepassing van VSH XPress RVS is het 

hoge druk droge blussysteem. Een innovatief alter-

natief voor lage druk droge blusleidingen, dat VSH 

ont wikkelde in samenwerking met de brandweer.  

De voor hoge druk droge blusleidingen geschikte VSH 

XPress-verbindingen zijn geschikt voor werkdrukken 

tot 40 bar. Het systeem levert belangrijke voordelen 

op voor de installateur, de brandweer en de gebouw-

eigenaar: het lichtgewicht systeem biedt installatie-

gemak, er is sneller water op het vuur en er worden 

lagere bouwkosten gemaakt. 

Sprinkler en 

waterleidingsprinkler- 

systeem

VSH levert al jaren VSH XPress sprinklersystemen in 

 binnen- en buitenland. Met die ervaring ontwikkelde 

VSH met hulp van BAM Techniek, Siron, TU Delft en 

de brandweer een uniek waterleidingsprinklersys-

teem: goedkoop, eenvoudig te installeren, betrouw-

baar en uitermate geschikt voor de woningbouw. 

Iedere woning in Nederland is voorzien van een 

 waterleidingsysteem. De waterleidingsprinklers wor-

den hierop aangesloten en in de gehele woning aan 

het plafond bevestigd. Een kostbare pompinstallatie 

voor hogere waterdruk is hiervoor niet nodig. Voor 

renovatie-installaties is VSH XPress RVS geschikt, 

voor in beton gegoten leidingwerk gebruikt u VSH 

XPress Sprinkler ML.



VSH XPress 

RVS

De VSH XPress RVS-pressfittingen 

en -buizen zijn vooral geschikt voor 

drinkwater installaties. Maar u kunt ze ook 

gebruiken voor bijvoorbeeld:

•	 Verwarmingsinstallaties

•	 	Koelwaterinstallaties	en	gesloten	en	

open systemen

•	 Natte	en	droge	bluswaterleidingen

•		Sprinkler	of	watermistinstallaties

•	 Installaties	voor	behandeld	water

•	 Industriële	toepassingen

•	 Persluchtinstallaties

•		Stoominstallaties

VSH XPress 

staalverzinkt

De VSH XPress staalverzinkte pressfit-

tingen en -buizen zijn met name geschikt 

voor verwarmingssystemen. Maar u kunt 

ze ook gebruiken voor onder meer:

•	 Natte	sprinklerinstallaties

•	 	Huishoudelijke	en	industriële	koelwater-

installaties (gesloten systeem)

•	 Persluchtinstallaties

•	 Warmtepompinstallaties

VSH XPress 

koper

De VSH XPress koperen pressfittingen en  

-buizen zijn met name geschikt voor  

drinkwater- en gasinstallaties. Maar ook 

voor onder andere:

•	 Verwarmingsinstallaties

•	 	Koelwaterinstallaties	(gesloten	of	open	

systeem)

•	 Stadsverwarming

•	 Persluchtinstallaties

•	 Zonne-energie	en	stookolie-installaties





VSH XPress
Excellent in woningbouw, 
utiliteitsbouw  
en brandbeveiliging



Met VSH XPress kiest u voor een topklasse leidingsysteem dat moeiteloos 
excelleert in de meest uiteenlopende situaties en markten. Denk aan 
installaties voor woning- en utiliteitsbouw. VSH biedt ook diverse systemen 
voor brandbeveiliging.  

Bouwprojecten

Juist in de bouw onderscheidt de kwaliteit, betrouw-

baarheid en veiligheid van VSH XPress zich van an-

dere leidingsystemen. Bovendien zijn de toepassings- 

mogelijkheden van VSH XPress in grootschalige en 

kleinschalige (woning)bouwprojecten ongekend. 

Verwarmings-, koeling-, drinkwater-, gas- of sprinkler-

systemen. VSH XPress excelleert in elk gebouw. 

 

Modulaire prefabricage 

service (MOSI)

Speciaal voor grote bouwprojecten biedt VSH  

een modulaire prefabricage service (MOSI). Deze 

unieke engineering service versnelt de installatie  

van systemen voor verwarming, sanitair, sprinkler,  

medische gassen en elektrische voorzieningen. 

Hiermee kan een gemiddelde totale kostenbesparing 

van meer dan 15% worden behaald! 

GEBRUIk MAkEN VAN DE MOSI-

SERVICE BEtEkENt VOOR U:

+ een aanzienlijk snellere doorlooptijd

+ een beperkt risico

+ een verbeterde supply chain

+ forse kostenbesparingen 

U ontvangt zeer gedetailleerde productietekeningen 

en materiaal- en zaaglijsten, waarbij elke afzonderlijke 

module is ontworpen op basis van volledig gecoör- 

dineerde 3D-modellen. Hiermee kunt u modules  

assembleren en volledig testen in een gecontroleerde 

productieomgeving. Het VSH XPress-systeem is uiter-

mate geschikt voor deze vorm van modulaire bouw.



DE PLUS VAN VSH XPRESS BRANDBEVEILIGING:

+ Werkt snel en schoon

+ Makkelijk te installeren

+ Licht gewicht systeem

+ kostenbesparend

Brandbeveiliging

Brandveiligheid wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd is er voor installateurs steeds 

minder werktijd beschikbaar op bouwlocaties. Anders gezegd: er wordt van u 

verwacht dat u kwaliteit en veiligheid realiseert in steeds kortere tijd. Het VSH XPress 

systeem is een eenvoudig en snel te installeren totaaloplossing voor hoge en lage 

druk droge blusleidingen maar ook voor waterleidingsprinkler voor woningbouw of 

watermist/sprinklerinstallaties voor utiliteitsbouw. Het systeem is voorzien van alle 

vereiste keurmerken. Daarmee zijn kwaliteit, veiligheid en levensduur gewaarborgd. 



Wist u dat VSH XPress 
ook toepasbaar is in:
•	Industrie
•	Scheepsbouw
•	Offshore



Meer weten?

kijk voor een volledig en altijd actueel overzicht van alle VSH XPress-

fittingen, buizen en gereedschappen op:

www.vsh.nl/xpress

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

van slimme filters en de gevonden producten handig vergelijken. Op 

detailniveau vindt u alle relevante productinformatie en specificaties.  

Een interessant product plaatst u eenvoudig op een wenslijst.

VSH XPress
Ongekend veel keuze
VSH XPress
Ongekend veel keuze
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