HÉT NIEUWE EN BEKROONDE
SYSTEEM VOOR BRANDWERENDE
KABELDOORVOEREN

Kostenbesparend, eenvoudig te monteren en flexibel in gebruik: die
zekerheden heeft u met de FlexBox en de FlexTube. Met deze
innovatieve kabeldoorvoeren voor wanden is het mogelijk om snel
kabels toe te voegen of te verwijderen, op elk gewenst moment. Zónder
concessies te doen aan de brandveiligheid. Dit levert een flinke
kostenbesparing op. Beide kabeldoorvoeren zijn uitvoerig getest en
voldoen aan de norm NEN EN 1366-3: een garantie dat de FlexBox
en de FlexTube minimaal 60 minuten brand- en rookwerend zijn.

Redprofs.com

Professional Fire Systems

Flex
Tube
voor kabels

Met de FlexTube voert u snel één of enkele kabels door in een
brandwerend afdichtingsysteem van steenwol. Het boorstuk past op
iedere boortol en blijft achter in de afdichting. Om de kabels komt
een brandwerend kerndeel dat u in het boorstuk klikt. Dankzij
het uitneembare kerndeel kunt u ook na montage eenvoudig kabels
toevoegen of verwijderen.
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U kunt de FlexBox en de FlexTube eenvoudig en
zelf monteren. In het geval van de FlexBox zelfs
onafhankelijk van de bouwstroom. Dus voor of
na de plaatsing van een brandscheidende wand.

FlexBox
voor kabelgoten

De FlexBox wordt vastgeklikt aan een kabelgoot die hiervoor niet
onderbroken hoeft te worden. Het brand- en rookwerende deksel
sluit de kabeldoorvoer af. Dit deksel kan na montage eenvoudig
open en dicht, zodat u altijd kabels toe kunt voegen of verwijderen.
De FlexBox is beschikbaar in twee breedtematen: 200 en 500 mm.
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Winnaar innovatieprijs 2014
De FlexBox en FlexTube zijn dé innovaties van 2014
op gebied van brandveiligheid. De deelnemers van
het Nationaal Brandveiligheidscongres verkozen
beide producten dit jaar tot winnaars van de
Innovatieprijs Brandveiligheid SBRCURnet.

Ontdek hoe het werkt
Benieuwd naar deze innovaties? Bekijk het instructiefilmpje op Youtube
en ontdek in 30 seconden het gemak van de FlexTube en FlexBox.

Eenvoudig bestellen
De FlexBox en de FlexTube zijn eenvoudig te bestellen via
de webshop van RED profs.
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