Exclusief verdeler Benelux

PLT-buissysteem:
roestvast stalen plooibare
gegolfde buizen voor gas
Conform NBN D51-003
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BOAGAZ, een veelbelovende technisch krachtige, innovatieve oplossing.
Een historische technologie.

Een onderscheidende strategische positionering.

30 jaar na zijn lancering in Japan en de Verenigde

Het merk BOA heeft meer dan 100 jaar ervaring in de

Staten biedt de technologie van plooibare roestvrij

ontwikkeling van metalen drukslangen en is uitge-

stalen buizen nu high-performance toepassingen,

groeid tot dé referentie op gebied van flexibele buis.

aangepast aan de behoeften voor alle beroepsdoeleinden.

Verhoog uw installatiecapaciteit met het
BOAGAZ PLT-systeem

Snij de BOAGAZ buizen op
maat en verwijder de coating van minimum 4 golven.
Schuif de moer over de

BOAGAZ buis en plaats

de halve schalen.
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Schuif de koppeling over de
halve schalen en draai de
moer op de koppeling.
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Draai de koppeling vast
met behulp van de juiste sleutels.
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Profiteer van de voordelen
van het systeem BOAGAZ

Residentieel
Huishoudelijk

Industrieel

Tertiaire
(Publiek, overheid)
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Het systeem BOAGAZ biedt dus een flexibele en
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onmisbare oplossing voor alle professionele gasspecialisten die een snel en comfortabel systeem
wensen bij uitvoering van hun werk. Dit ongeacht
de markt waarin zij opereren.
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• Gegolfde roestvaste stalen buis (316L)

+
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• 100% getest met helium
• Geen vervaldatum
• Dubbele afdichting
• Installatie mogelijk door slechts 1 persoon (licht gewicht)
• Traceerbaarheid

Duurzame dichting
Dubbele dichting
Metaal/metaal dichting
Roestvast stalen buis (316L)
Een beschermende buitenlaag
Traceerbaarheid
G ISO 228-1

BOAGAZ CSST TUBING

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN40

DN50

Diameter

G 1/2”

G 3/4”

G 1”

G 1” 1/4

G 1” 1/2

G2”

Buitendiameter (D)

19,7 mm

25,9 mm

31,8 mm

39,8 mm

55,8 mm

69,8 mm

Binnendiameter (DI)

14,8 mm

19,7 mm

24,6 mm

31,9 mm

42,3 mm

53,9 mm

Gewicht (Kg/meter)

0,19

0,25

0,33

0,47

1,14

1,38

15/30/75

15/30/75/105

15/30/75/105

15/30/45/75

15/30

15/30

Verpakking (m)

Het systeem BOAGAZ:
van teller tot verbruikstoestel
+ GEMAKKELIJK

+ SNEL

• Zo eenvoudig als een elektrische installatie: geen speciaal gereedschap vereist.

• Roestvaste stalen buis is gemakkelijk te bewerken

• Lange lengtes beschikbaar (tot 75m) zonder tussenstukken
• Montage van het systeem duurt slechts enkele minuten

(handmatig buigen)

• Inbouwmogelijkheden
• Gemakkelijk transport (klein formaat en laag gewicht)
• Moderne naadloze aansluitingen
• Werkcomfort
• Verlenging van de leiding is mogelijk

INKOM GAS
(AARDGAS of
LPG PROPAAN)

GASKETEL
OVEN

GASHAARD

BARBECUE

+ BETROUWBAAR
• RVS (316L) is duurzaam, geen veroudering
• Bestand tegen oa vuur, knaagdieren en alle weersomstandigheden
• Perfecte lekdichtheid
• Leiding vooraf met helium getest door de fabriek
• Installatie enkel door gecertificeerde gasinstallateurs
• Betrouwbaar (door meer dan 30 jaar ervaring)
• Minder tussenverbindingen waardoor minder kans op lekkage

+ VOORDELIG
• 50% tijdswinst bij de plaatsing
• Installatie enkel door gecertificeerde gasinstallateurs
• Het meeste economische leidingennetwerk, conform de installatienorm.

SOFTWARE ONDERSTEUNING

• Rekening houdend met drukverliezen
• Dimensionering van de installatie
• Optimalisatie van de diameters

