Viega Prestabo
Perstechniek uit verzinkt staal –
15 tot 108 mm.
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Viega. Altijd beter!

Familietraditie
Achter de naam Viega staat een familiebedrijf dat van
oudsher de hoogste eisen stelt – aan productkwaliteit,
klantgerichtheid, stiptheid en service. Dus in de eerste
plaats aan zichzelf. Want één ding staat vast: er is meer
nodig dan een goed idee, om een internationaal succesverhaal te schrijven. Niet toevallig zijn durf, innovatiekracht en passie de typische eigenschappen die het
bedrijf al meer dan 100 jaar kenmerken.
Competentie plus gevarieerdheid
16.000 producten behoren inmiddels tot de Viega-portfolio. Producten die niet alleen staan voor een in de
branche ongeziene gevarieerdheid, maar tevens voor
uitmuntende kwaliteit. De reden? Viega heeft alles in
huis: uitstekend opgeleide medewerkers, de beste
grondstoffen en hypermoderne productie-installaties –
en dat in vijf verschillende productievestigingen in
Duitsland en de VS.
Systematisch en precies
Hierbij komt nog dat 16.000 producten permanent in
stock zijn en via een vlekkeloze logistiek worden samengevoegd, gecodeerd, verpakt en verzonden. Er zit
systeem in, zoals in alles bij Viega. Want niet alleen
de processen, ook de producten zelf sluiten perfect
op elkaar aan. De basis hiervoor is de perstechniek –
een van de vele Viega-innovaties. Het beste voorbeeld
is het in deze brochure gepresenteerde Prestabo: een
beproefd systeem, dat u met de nieuwe XL-dimensies
nog meer mogelijkheden biedt. Trouw aan ons motto:
Viega. Altijd beter!
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Veelzijdiger.
Prestabo XL maakt u flexibeler.
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Prestabo van Viega is bij vaklui
bekend voor zijn hoge betrouwbaarheid en zekerheid. Nu is het
staalverzinkte persverbindingssysteem ook in de XL-dimensies van
64 mm tot 108 mm verkrijgbaar.
Hierdoor hebt u zowel voor utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen of industriële
gebouwen, alsook voor de sociale
woningbouw genoeg aan één, uniform en compleet systeem. Gevarieerd voor verwarmingsinstal-laties,
flexibel voor perslucht-systemen en
veilig voor koelcircuits.

64 mm – de bijzondere dimensie
Viega biedt Prestabo XL in de
dimensie 64 mm aan. Uw voordeel:
Als 54 mm te weinig en 76,1 mm te
veel is, kunt u met dit formaat duidelijk kosten besparen. Bovendien hebt
u bij de installatie minder plaats
nodig.
Trouwens: met het Viega-persgereedschap (32 kN) zijn natuurlijk ook
alle formaten van Prestabo XL in een
mum van tijd geperst en duurzaam
veilig.

Keuze voor een economische oplossing:
Prestabo XL is ook in de dimensie 64 mm
verkrijgbaar.
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Optimale zekerheid.
Prestabo voor de
verwarmingsinstallatie.

Voor de verwerking van Prestabo
heeft Viega gereedschap ontwikkeld
dat een maximaal comfort en hoge
zekerheid garandeert. Met het stripwerktuig verwijdert u, voor opbouwinstallaties, de witte PP-mantel van
de buizen. En met het Viega-persgereedschap creëert u in een mum van
tijd betrouwbare verbindingen.

Het Viega-stripwerktuig voor de witte buitenmantel van de Prestabo-buizen.
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De inhoud van de koffer bestaat uit 5 persringen met afmetingen 15 tot 35 mm en
de scharniertrekklauw Z1 met gepatenteerde
scharnierfunctie. Een tweede koffer wordt
aangeboden met scharniertrekklauw Z2 en
twee persringen met afmetingen 24 en 54 mm.

Compleet programma voor de verwarmingsinstallatie: Prestabo biedt
u individueel geschikte dimensies
voor grote en kleine gebouwen. De
persverbindingen en buizen zijn verkrijgbaar in de systeemafmetingen
15, 18, 22, 28, 35, 42 en 54 mm. In
deze afmetingen zijn ook buizen met
een witte PP-mantel voor opbouwinstallaties beschikbaar. Prestabo XL
met persverbindingen en buizen in
de dimensies 64,0, 76,1, 88,9 en
108,0 mm ronden het programma af.
Ook op het gebied van het materiaal
is Prestabo groots: het aan de buitenzijde verzinkte staal verzekert
u precies die langetermijnbetrouw
baarheid die u voor de installatie
wenst.

Persen met nog meer comfort
De nieuwste generatie Viega-persgereedschap biedt u meer perscomfort dan ooit. Innovatieve accutechniek, ergonomisch geoptimaliseerde
pistoolvorm en minder gewicht zijn
typerend voor de technologie die in
de wereld van sanitair, verwarming
en airco als baanbrekend geldt.
Pressgun 4B en Pressgun 4E kunnen
gemakkelijk met één hand worden
bediend en zijn uitgerust met een
perskop die maar liefst 180° draaibaar is.
Maximale flexibiliteit in het XL-formaat wordt gegarandeerd door de
scharnierende trekbek met gepatenteerde scharnierfunctie en vier
persringen in de maten 64,0, 76,1,
88,9 en 108,0 mm. Hiermee kunnen
de verbindingen in bijna elke hoek
worden geperst. Dat vergemakkelijkt
het werk in situaties met beperkte
ruimte.
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Om een verwisseling met drinkwaterinstallatiesystemen te voorkomen,
heeft Viega bij Prestabo voor een
duidelijke markering gezorgd: de rode
rechthoek met het Viega-symbool
„Niet voor drinkwaterinstallaties
toegelaten!”, de rode stip van de
SC-Contur op de persverbindingen
en de rode streep op de buizen en
PP-mantels. Ook de kappen die de
buizen tegen transportschade en ver-

ontreiniging beschermen, zijn rood,
evenals de markering op de stickers
van de lichtrode Prestabo-verpakkingszakken.

Viega Prestabo
Buizen en persverbindingen van
buiten verzinkt staal St 37/2.
Duidelijk veiligheidssignaal: alle persverbindingen, buizen en verpakkingen van Prestabo
dragen het Viega-symbool „Niet voor drinkwaterinstallaties toegelaten!”.

Buizen met witte PP-mantel voor
opbouwinstallaties.
Zekerheid bij het persen dankzij
de Viega-SC-Contur.
Persen met alle Viega-perswerktuigen.
Omvangrijke Viega-systeemgarantie.
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Onmiskenbaar zeker.
Rode markering en SC-Contur.

SC-Contur voor alle maten
Net zoals de reeds bestaande maten
zijn ook de nieuwe XL-maten van
Prestabo uitgerust met de ViegaSC-Contur. Hiermee kunt u verbindingen die u vergat te persen gemakkelijk detecteren. Want als de installatie met water wordt gevuld, lekt bij
een druk van 1,0 tot 6,5 bar duidelijk
water uit de ongeperste verbindingen.

Viega geeft u de garantie voor een
vlekkeloze werking van de SC-Contur.
Geperst is de verbinding duurzaam
veilig en dicht – deze betrouwbaarheid is al miljoenen keren bewezen.
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Typisch Viega.
Benut de systeemvoordelen.
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Prestabo werd ontwikkeld voor zuinige en veilige installaties voor verwarmingssystemen, gesloten koelcircuits en persluchtinstallaties in de
objectbouw. Buizen, persverbindingen en alle andere systeemcomponenten zijn nauwkeurig op elkaar
afgestemd.
Nog een veiligheidsvoordeel voor u:
bij het persen met het Viega-persgereedschap profiteert u van de
zekerheid van de omvangrijke Viegasysteemgarantie.

Verwarmingsketelaansluiting: aanvoer en
retour met Prestabo en Easytop-kogelkranen.
Gasaansluiting met Profipress G.

Prestabo betekent veelzijdigheid in de
verwarmingsinstallatie.
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