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Nieuw en verbeterd!

Tweeschroevenbeugels
Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen





Bifi x® G2

2S

Voor binnen- en 
buitentoepassingen

Gesloten reeks



De 2S beugel reeks omvat alle diameters van 

Ø 10 -225 mm, met en zonder EPDM inlage.

Gesloten reeks

Met de 2S biedt Walraven een standaard beugel voor bevestiging van stalen, 

koperen en multilayer buizen van Ø 10 mm tot en met Ø 225 mm. De gesloten 

reeks, beschikbaar met en zonder inlage, heeft een geperfectioneerd stalen ontwerp 

en vormt een oplossing voor iedere medium belasting in overeenstemming met 

RAL GZ-655.

  Tweeschroevenbeugel

  Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen

  Gesloten reeks Ø 10 - 225 mm

  Materiaal: Staal

  Oppervlaktebehandeling: Elektrolytisch verzinkt

  Inlage: EPDM

  Standaard beugel met geperfectioneerd ontwerp

  Anti-verliesschroef

  Goede sterkte t.o.v. materiaalgebruik

  Voor medium belasting volgens RAL GZ-655 

Type buis
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Standaard beugels, gesloten reeks

2S beugels

Productinformatie Voordelen en kenmerken

  Staal

Koper

  Kunststof (multilayer)
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Productinformatie

Bifi x® G2 biedt een uniek en premium assortiment beugels voor alle soorten 

buisbevestiging, voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De geperfectioneerde 

reeks omvat beugels met en zonder inlage voor stalen, koperen en multilayer 

buizen van Ø 10 - 225 mm. De nieuwe 2-componenten EPDM inlage verhoogt 

het installatiegemak en de geluidsisolatie (DIN 4109). Qua sterkte is de Bifi x® G2 

geschikt voor medium tot hoge belasting volgens RAL GZ-655 en RAL GZ-656 

tijdens brand. De Bifi x® 5000 G2 is speciaal ontworpen voor PE buizen en kan 

zowel glijdend als klemmend bevestigd worden om de buisexpansie op te vangen.

Bifi x® G2 beugels
Premium beugels, voor binnen- en buitentoepassingen

Voordelen en kenmerken

  Tweeschroevenbeugel

  Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde buizen

  Geoptimaliseerde reeks Ø 10 - 225 mm

  Materiaal: Staal

  Oppervlaktebehandeling: BIS UltraProtect® 1000

   Inlage G2: 2-componenten EPDM

 Inlage 5000 G2: EPDM

  Verbeterde inlage voor eenvoudige installatie

  Zekerheidssnelsluiting

  Goede sterkte t.o.v. materiaalgebruik

   Voor medium tot hoge belasting volgens 

 RAL GZ-655 en RAL GZ-656

  Geluidsreductie volgens DIN 4109

Type buis

  Staal

   Koper

   Kunststof

2-componenten EPDM inlage

Zorgt voor een eenvoudige installatie en positionering 

van buizen. Wanneer de schroeven worden 

aangedraaid rust de buis op de zachte, zwarte inlage 

voor een verhoogde geluidsreductie.
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Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Wij helpen u graag verder

NL:

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)


