Van insteekindicator tot
de fixactieklauwen van rvs
10 goede redenen voor het nieuwe PushFit insteeksysteem
voor drinkwater en verwarming
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1. Insteekindicator
De grote inspectievensters in de PushFit fittingen zorgen voor zichtbare betrouwbare verbindingen. De insteekindicator toont een groen
venster zodra de leiding ver genoeg in de fitting is gestoken en dus veilig en 100% dicht
verbonden is.

2. Robuuste fitting
De robuuste fittingen vormen de kern van het
PushFit insteeksysteem voor drinkwater- en
cv-leidingen. Dankzij de extra verstevigings
rillen aan de buitenzijde van de fitting, is deze
op elke bouwplaats te gebruiken. Het ontwerp
van de fitting beschermt de insteek-opening.

3. Rvs fixatieklauwen
De fixatieklauwen, geïntegreerd in de fitting en
gemaakt van hoogwaardig rvs, garanderen
een betrouwbare PushFit verbinding met een
zeer grote trekvastheid. Dankzij de zeer hoge
treksterkte, zorgt het PushFit insteeksysteem
voor een zeer betrouwbare leidinginstallatie.

4. Afdekkappen
Alle insteek-uiteinden van de PushFit fittingen
zijn voorzien van afdekkappen, die beschermen tegen vuil tijdens opslag en tijdens verwerking op de bouwplaats. Dit garandeert
hogere hygiënische eigenschappen.

5. Twee afdichtringen
Geberit PushFit werkt volgens een veiligheidsconcept wat bestaat uit twee afdichtringen.
De eerste O-ring dicht niet alleen af, maar
schraapt ook eventueel aanwezige vuildeeltjes
van de buis om deze schoon te maken. De
tweede O-ring dient als extra afdichting.

Dit zijn slechts 10 van de
vele goede redenen om
direct Geberit PushFit toe
te passen in elke waterleidinginstallatie.
Met het nieuwe PushFit
insteeksysteem, bestaande uit

2.
1.

3.

5.

een groot assortiment opti-

7.

maal op elkaar afgestemde
fittingen, adapters en buizen
in drie verschillende diameters, kunnen drinkwater- en
verwarmingsinstallaties sneller, eenvoudiger, rendabeler
en op een zichtbaar veilige
manier geïnstalleerd worden.
Natuurlijk kan Geberit PushFit
systeem ook naadloos aangesloten worden op het
Mapress en Mepla persverbindingssysteem om zo een
snelle verbinding met de
standleiding te realiseren op
elke verdieping. Daarnaast
biedt de garantie op het totale
systeem u ook nog eens
extra zekerheid.
Dat is Know-How Installed.

6. Assortiment fittingen
Er is een uitgebreid assortiment aan PushFit
fittingen beschikbaar om een snelle, eenvoudige en rendabele installatie te realiseren. Het
assortiment heeft voor elk type verbinding een
geschikte fitting. Of het nu gaat om PVDF,
brons of messing, het systeem kan toegepast
worden voor elke drinkwaterkwaliteit. De
PushFit Fixadapter zorgt voor een snelle verbinding aan installatie elementen.

7. Lichtgewicht meerlagenbuis
De lichte PushFit meerlagenbuis heeft een
dunne maar stabiele aluminium kern. De drie
verschillende diameters – 16, 20 en 26 mm –
kunnen eenvoudig verwerkt en met de hand
gebogen worden. De flexibele, maar vormvaste, lichtgewicht meerlagenbuis is bijzonder
geschikt om snel de aftakkingen vanaf de
stijgleiding per verdieping te realiseren. De
meerlagenbuis is ook verkrijgbaar met mantelbuis of geïsoleerd voor sanitair- of verwarmingsinstallaties.

8. Duidelijke markeringen
Snel en duidelijk zichtbare markeringen maken
de verwerking van Geberit PushFit eenvoudig
en veilig. De afstandsmarkering op de buis
maakt het makkelijk om de buis op de juiste
lengte af te knippen. De diameterspecificatie
wordt zo op de fitting geplaatst, dat die
van alle kanten zichtbaar is. Het herkenbare
Geberit logo voorkomt verwarring en toont
aan dat er ‘Know-How Installed’ is.

9. Adapter voor Geberit Mepla of Mapress
Er zijn overgangsadapters voor Mepla en
Mapress perssystemen beschikbaar om een
betrouwbare verbinding te maken met Geberit
Pushfit aan de stijgleiding. Wij bieden u extra
zekerheid met onze garantie op het totale
systeem met Geberit producten. De adapter
maakt een snelle en bewezen overgang naar
Geberit Mapress of Mepla.

10. Ergonomisch kalibreer- en
ontbraamgereedschap
Er is slechts één ergonomisch gevormd stuk
gereedschap nodig voor alle drie de diameters
van het Geberit PushFit insteeksysteem. De
buis wordt in één handeling ontbraamd en
gekalibreerd. De ergonomische vorm van dit
gereedschap voor PushFit is uitgerust met
duurzame en slijtvaste messen.

