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Rioolveer professionele kwaliteit
Deze kwalitatief hoogwaardige rioolveer bestaat uit een binnen en buiten veer die
ten opzichte van elkaar tegengesteld gewikkeld zijn. Zowel de binnen als de buiten
veer is dubbeldradig gewikkeld. Door deze constructie is linksom en rechtsom
draaien mogelijk zonder dat de veer uit elkaar gedraaid of getrokken wordt. Om
een lange levensduur te waarborgen zijn alle veren gemaakt van vuurverzinkt
verenstaal.

Geschikt voor pijp
Ø40 - 70mm
Geschikt voor pijp
Ø50 - 100mm
Geschikt voor pijp
Ø100 - 200mm

veer Ø16mm

veer Ø12mm

veer Ø10mm

Omschrijving

artikel nr.

Rioolveer Ø10mm x 5m compleet met slinger en boorkop

198201

Rioolveer Ø10mm x 10m compleet met slinger en boorkop

198202

Rioolveer verlengstuk Ø10mm x 5m

198213

Rioolveer verlengstuk Ø10mm x 10m

198214

Boorkop voor 10mm veer

198219

Klauw voor 10mm veer

198222

Kogel voor 10mm veer

198225

Borstelaansluitstuk 1/2”Ww voor 10mm veer

198228

Slinger voor 10mm veer

198231

Rioolveer Ø12mm x 5m compleet met slinger en boorkop

198203

Rioolveer Ø12mm x 10m compleet met slinger en boorkop

198204

Rioolveer verlengstuk Ø12mm x 5m

198215

Rioolveer verlengstuk Ø12mm x 10m

198216

Boorkop voor 12mm veer

198220

Klauw voor 12mm veer

198223

Kogel voor 12mm veer

198226

Borstelaansluitstuk 1/2”Ww voor 12mm veer

198229

Slinger voor 12mm veer

198232

Rioolveer Ø16mm x 5m compleet met slinger en boorkop

198205

Rioolveer Ø16mm x 10m compleet met slinger en boorkop

198206

Rioolveer verlengstuk Ø16mm x 5m

198217

Rioolveer verlengstuk Ø16mm x 10m

198218

Boorkop voor 16mm veer

198221

Klauw voor 16mm veer

198224

Kogel voor 16mm veer

198227

Borstelaansluitstuk 1/2”Ww voor 16mm veer

198230

Slinger voor 16mm veer

198233

DHZ ontstoppingsveer
De DHZ ontstoppingsveer is gemaakt van vuurverzinkt verenstaal om een goede
weerstand tegen roest te bieden. De veer heeft een geïntegreerde klauw en is
voorzien van een rood gelakte slinger van beukenhout. De veer is bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
artikel
nr.

L
[m]

Ø
Omschrijving
[mm]

198346

3

6

DHZ ontstoppingsveer 3m x Ø6mm

198347

5

10

DHZ ontstoppingsveer 5m x Ø10mm

198348

10

10

DHZ ontstoppingsveer 10m x Ø10mm
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Toilettafelveer
De toilettafelveer is gemaakt van dubbeldradig gewikkeld verenstaal en heeft
een kunststof kern. De veer is aan een kant voorzien van een verstelbaar houten
handvat dat over de veer mee kan glijden zodat de veer eenvoudig kan worden
ingevoerd. De veer heeft een geïntegreerde tweetandige klauw. Zeer flexibele veer
zodat goed de bochten kunnen worden gevolgd.
artikel
nr.

L
[m]

Ø
Omschrijving
[mm]

198337

5

10

Toilettafelveer Ø7mm x 5m

198338

10

10

Toilettafelveer Ø7mm x 10m

Ontstoppingsapparaat
Onze lijn professionele ontstoppingsapparaten is speciaal gemaakt voor verstoppingen in het sanitaire bereik. De zeer flexibele veren laten zich goed leiden door
kniestukken en korte bochten van pijpen met kleine diameters. U heeft de keuze
uit 3 verschillende types met elk een andere lengte en diameter veer.
Bij elk type kan worden gekozen uit handaandrijving met de slinger of met een
geschikte accu boormachine. Bij gebruik van de niet meegeleverde accuboor moet
de slinger worden verwijderd.
De flexibele veer is keurig opgewonden in de kwalitatief hoogwaardige glasvelversterkte kunststof trommel.
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artikel
nr.

L
[m]

Ø
Omschrijving
[mm]

1983061

4,5

6,4

Ontstoppingsapparaat met veer 4,5m x Ø6,4mm in kunststof behuizing. Voorzien van klem kop

1983062

7,5

8

Ontstoppingsapparaat met veer 7,5m x Ø8mm in kunststof
behuizing. Voorzien van klem boorkop

1983063

9,5

10

Ontstoppingsapparaat met veer 9,5m x Ø10mm in kunststof
behuizing. Voorzien van klem boorkop
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