
Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)
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TERRENDIS LEIDINGSYSTEMEN

Uiterst flexibele, voorgeïsoleerde leidingsystemen met één mediumbuis, hoofdzakelijk bestemd 
voor het transport van warm water, of andere warmteoverdrachtsvloeistoffen, in ondergrondse 
distributienetwerken.

De mediumbuis is vervaardigd uit vernet PE-Xa met een oranje zuurstofdiffusiescherm. 
De thermische isolatie bestaat uit meerdere lagen en is vervaardigd uit vernet, microcellulair PE-X 
schuim met een waterafstotende, gesloten celstructuur. De isolatie wordt gekenmerkt door zijn 
duurzame, initiële isolatieprestatie en zijn blijvende elasticiteit, waardoor steeds de maximale 
isolatiedikte behouden blijft, ook na herhaaldelijk buigen van de buizen.De hoogwaardige, 
dubbelwandige, geribde buitenmantel uit HDPE beschermt het voorgeïsoleerde leidingsysteem tegen 
mechanische invloeden en vochtinfiltraties, terwijl de maximale flexibiliteit behouden blijft.

Uiterst flexibele, voorgeïsoleerde leidingsystemen, waarbij zowel de mediumbuis voor aanvoer als 
voor terugloop wordt voorzien in dezelfde buitenmantel, en die in de eerste plaats bestemd zijn 
voor het transport van verwarmingswater of andere warmteoverdrachtsvloeistoffen, in ondergrondse 
distributienetwerken. 

De mediumbuizen zijn vervaardigd uit vernet PE-Xa met een oranje zuurstofdiffusiescherm voor de 
aanvoer en een blauw zuurstofdiffusiescherm voor de terugloop. Door de kleurcode kan de aanvoer en 
de terugloop gemakkelijk herkend worden tijdens de installatie, zelfs met gemonteerde krimpkappen. 
De thermische isolatie bestaat uit meerdere lagen en is vervaardigd uit vernet, microcellulair PE-X 
schuim met een waterafstotende, gesloten celstructuur. De isolatie wordt gekenmerkt door zijn 
duurzame, initiële isolatieprestatie en zijn blijvende elasticiteit, waardoor steeds de maximale 
isolatiedikte behouden blijft, ook na herhaaldelijk buigen van de buizen.De hoogwaardige, 
dubbelwandige, geribde buitenmantel uit HDPE beschermt het voorgeïsoleerde leidingsysteem tegen 
mechanische invloeden en vocht, terwijl de maximale flexibiliteit behouden blijft.

Terrendis single

Terrendis stofkap double

Terrendis double

Terrendis koppeling

Terrendis stofkap single

Artikel Omschrijving a/mtr

105360 75-25x2.3 28,73

105361 90-32x2.9 35,75

105362 110-40x3.7 39,78

105363 140-50x4.6 62,38

105364 140-63x5.8 72,85

105365 160-75x6.8 80,65

Artikel Omschrijving a/mtr

105383 140-25x2.3 14,58

105384 140-32x2.9 14,58

105385 160-40x3.7 14,58

105386 160-50x4.6 14,58

105387 200-63x5.8 14,58

Artikel Omschrijving a/mtr

105366 140-25x2.3 48,33

105367 140-32x2.9 61,28

105368 160-40x3.7 81,80

105369 160-50x4.6 94,88

105370 200-63x5.8 142,90

Artikel Omschrijving a/mtr

105371 3/4'' 21,98

105372 1'' 31,95

105373 5/4'' 39,38

105374 11/2'' 60,45

105375 2'' 89,78

105376 21/2'' 110,75

Artikel Omschrijving a/mtr

105377 75-25x2.3 14,58

105378 90-32x2.9 14,58

105379 110-40x3.7 14,58

105380 140-50x4.6 14,58

105381 140-63x5.8 14,58

105382 160-75x6.8 14,58

Verwarming Single Verwarming Double


