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Gedeponeerd handelsmerk:

Opgericht: 1899

Firmanaam: Viega GmbH & Co. KG

Vestigingen: Hoofdvestiging Attendorn in Westfalen
 Vestiging Attendorn-Ennest in Westfalen
 Vestiging Lennestadt-Elspe in Westfalen
 Vestiging Großheringen in Thüringen
 Vestiging Niederwinkling in Bayern

Post- en bezoekadressen: Hoofdvestiging in Duitsland  Dochterondereming in
  Nederland
 
 Viega Viega Nederland B.V.
 Sanitär- und Heizungssysteme Sanitair- en C.V. systemen
 Postfach 4 30/4 40 Postbus 5170
 DE-57428 Attendorn 1410 AD Naarden

 Viega Platz 1 Amsterdamsestraatweg 45-G
 DE-57439 Attendorn 1411 AX Naarden

Telefoon: (+49) 2722 61 1187 (035) 538 04 42

Telefax: (+49) 2722 61 1524 (035) 538 07 53 

Internet: viega.de viega.nl

ILN-nummer: 40 15211 00000 4 40 15211 00000 4

Kamer van koophandel: Viega Attendorn Gooi- en Eemland nr. 
  32088642

Bank:  Deutsche Bank
  Postbus 268
  1000 AG AMSTERDAM

Bankrekening:  IBAN: NL61 DEUT 0265 4510 43 
  BIC Swift: DEUTNL2A

BTW-nummer: DE 126 180 387 NL8101.82.713.B01

Fabrikantenkenmerk 40 15211 00000 4
(Internationale Lokationsnummer — ILN):

Sanitair- en verwarmingssystemen van Viega zijn geregistreerde 
merkartikelen: kwaliteitsgoederen met Systeemgarantie.
Bovendien zijn voor Viega merkartikelen met de ZVSHK en de 
BHKS overeenkomsten voor aansprakelijkheidsovername afge-
sloten. Uitzonderingen: messing-draadfittingen en messing-
kraan verlengstukken. De keuze van grondstoffen voor de hoog-
waardige kwaliteitsproducten, het moderne fabricageproces, het 
gebruik van hulpmiddelen zoals de te gebruiken verpakkingen 
volgt na een zorgvuldige afweging vanuit economische en eco-
logische beginsels. 
Derhalve zijn Viega producten voor architekten, adviseurs, vak-
groothandels en installatiebedrijven een begrip. 
De verkoop geschiedt via de groothandel.

Het Viega Quality-managementsysteem is volgens DIN EN ISO 
9001 gecertificeerd.

De afbeeldingen en informatie in deze uitgifte zijn niet bindend. 
Wijzigingen voorbehouden.
Maten zijn in mm of DN aanduiding en schroefdraad in inches. 
VE = verpakkingseenheid.
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Algemene leveringsvoorwaarden

van de besloten vennootschap Viega Nederland B.V., 
Amster dam se straatweg 45-G, 1411AX Naarden, 
handelsregister nummer 32088642.

1. Toepasselijkheid
1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten 
en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de 
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk 
schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder ‚de afnemer‘ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere  
(rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met onze on-
derneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk 
wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of 
bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde  
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de 
inontvangstname van de geleverde zaken aanvaardt de afnemer 
deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met 
de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord 
te zijn gegaan bij eventuele door hem nader opgegeven op-
drachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, 
prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, ge-
wichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo 
nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor ons slechts bin-
dend, indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn gegarandeerd.
3. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of  
betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten con-
structieverbeteringen door te voeren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie 
verplicht ons niet tot levering van goederen en/of diensten. Onze 
prijscouranten houden geen offerte in.
5. Wij behouden ons steeds het recht voor om orders zonder 
opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te  
leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
1. Behalve indien en voorzover in deze voorwaarden anders is 
vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat 
wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de  
afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schrif-
telijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werkdagen 
na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben verzon-
den, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerke-
lijke levering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie 
beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ont-
bindende voorwaarde dat de afnemer -uitsluitend te onzer be-
oordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst.
4. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst 
derden in te schakelen.
5. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de 
juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte 
gegevens. Deze gegevens behoeven niet door ons te worden 
gecontroleerd.

4. Wijzigingen in orders
1. Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk, voorzover 
de uitvoering technisch realiseerbaar is.
2. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende 
afspraken en/of wijzigingen.
3. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij 
ingevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer 

verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere 
oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane 
meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor reke-
ning van de afnemer. 
4. Onverminderd de in lid 3 van dit artikel vermelde verplichtin-
gen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order 
tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden 
en bij wijziging van de order in verband met door de afnemer 
onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet 
uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.

5. Prijzen
1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswij-
ziging is voorbehouden en in alle gevallen met inachtneming van 
het in dit artikel bepaalde.
2. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
•	gebaseerd	op	 tijdens	de	offerte,	 respectievelijke	orderdatum	

geldende inkoopprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, hef-
fingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde 
instantie en van kosten van derden;

•	exclusief	BTW	en	andere	heffingen	van	overheidswege;
•	exclusief	de	kosten	van	montage	en	inwerkingstelling;
•	exclusief	de	kosten	van	verzending,	verpakking	en	verzekering;
•	vermeld	in	Euro‘s.
3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de 
overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde ma-
terialen, vrachtkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, 
sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoer-
sen en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen onder-
gaan, zijn wij gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het 
sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeen-
gekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst 
ontstaan, zijn voor rekening van afnemer.

6. Levering
1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar 
beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding 
van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft afnemer geen 
recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van 
zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij 
de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nala-
tigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de 
orderbevestiging- aan al onze in de overeenkomst gestelde 
voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeel-
telijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is 
voldaan, wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens 
ons heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming is 
verkregen omtrent alle technische details en nadat alle door ons 
noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder 
-eventueel- door de afnemer te verstrekken informatie en/of te-
keningen in ons bezit zijn. 
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deel-
leveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afne-
mer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder 
bepaalde inzake ‚betaling‘.
4. Onverminderd het in artikel 11 gemaakte eigendomsvoorbe-
houd, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment 
waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, 
dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij 
gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van 
overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van 
de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde ken-
nisgeving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft 
plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het maga-
zijn van onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor 
transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken 
dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking 
terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare be-
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schadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren 
onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschik-
king van de afnemer staan.
7. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken 
en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de 
afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdo-
cumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie 
werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen.
8. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de af-
nemer niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking op-
geslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier 
weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze 
zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen 
voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rech-
ten.

7. Transport/risico
1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport ver-
antwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen 
geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking 
door ons, naar beste weten en kunnen, verzorgd, zonder dat wij 
hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Specifieke wensen van 
de afnemer dienaangaande (expresse, koerier etc.) worden 
slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard 
de meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.
2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van 
de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het 
transport (laten) verzorgen. 
3. Bij levering van goederen met een netto-prijs van meer dan 
EUR 500,00 in Nederland brengen wij geen transport- en ver-
pakkingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leveringen aan 
anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane 
meerkosten, echter minimaal EUR 10,00 per levering, in reke-
ning aan de afnemer. 

8. Betaling
1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen, 
zonder enige korting, opschorting of verrekening, in Nederland-
se valuta te geschieden door middel van storting of overmaking 
op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, 
geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 
2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in 
verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk 
met de hoofdsom te worden voldaan.
3. Voor de door ons te leveren zaken en/of diensten zijn wij ge-
rechtigd om vooraf een betalingsschema vast te leggen in de 
orderbevestiging/overeenkomst.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of 
daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te 
beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zeker-
heid – zulks uitsluitend te onzer beoordeling – voor het nakomen 
van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook 
indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is 
overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde 
vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen 
geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of 
onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op 
vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel 
door ons geleden of te lijden schade.
5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is 
geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd 
onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst 
en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ont-
bonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebre-
kestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze 
eigendoms rechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven 
volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug 
te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder ‚eigen-
domsvoorbehoud‘.
6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van 
de door hem verschuldigde rente, alsmede van een door ons 
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en 

wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande 
vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te 
rekenen.
7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afne-
mer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebrui-
kelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeenge-
komen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande 
ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde 
rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd 
bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is ver-
klaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie 
treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of 
onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel be-
slag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat 
geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande (op)leverings-
verplichtingen jegens de afnemer.
8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, 
welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de af-
nemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde 
zaken brengen geen verandering in de betalings- en/of andere 
verplichtingen van de afnemer jegens ons.

9. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde 
termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in 
verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestel-
ling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente 
voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over 
het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden 
maand als een volle maand aangemerkt.
2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen beta-
lingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te la-
ten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmid-
dellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. 
3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt ge-
geven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte 
als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De bui-
tengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achter-
stallige bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het 
enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven 
blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan 
worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere om-
standigheden -van welke aard ook- die ons bij het bevestigen 
van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar 
keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet 
uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering 
daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig 
wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt.
2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens 
voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of 
opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uit-
gevoerde deel van de order te worden betaald binnen de termijn. 
3. Indien de order is gewijzigd komen de eventueel daaruit ont-
stane meerdere kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en 
winstderving voor rekening van de afnemer.
4. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, ge-
beurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of 
zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering 
tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, 
storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en 
uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheids-
maatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke 
verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlij-
ke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan 
wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar,  
burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, 
brand, overstroming en ziekte van ons personeel of van door 
ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te scha
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Bijlage 1 bij de Algemene leveringsvoorwaarden

Op retourzendingen van producten die de afnemer van Viega 
Nederland B.V. heeft ontvangen zijn – naast de Algemene  
Leveringsvoorwaarden van Viega Nederland B.V. – de vol-
gende regels van toepassing,

Viega Nederland B.V. maakt het volgende onderscheid inza-
ke retourzendingen:

1. Afnemer heeft te veel aan producten besteld of de 
verkeerde producten besteld:
Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. 
bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In ge-
val van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retour-
formulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te wor-
den. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde 
retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending 
geschiedt franco en voor risico van de afnemer. 

Viega Nederland B.V. brengt aan de afnemer een bedrag van 
minimaal 25% van de actuele waarde van de geretourneerde 
producten voor retournamekosten in rekening. Viega Nederland 
B.V. mag deze korting verrekenen met al hetgeen zij aan de af-
nemer verschuldigd is of zal worden. 

Ingeval de retournamekosten meer dan 20% van de actuele 
waarde van de geretourneerde  producten belopen, zal Viega 
Nederland B.V. dit na ontvangst van de geretourneerde produc-
ten aan de afnemer mededelen. De afnemer is in dat geval ge-
rechtigd zijn gehele verzoek tot retourname in te trekken (ge-
deeltelijke intrekking is niet mogelijk).  Als de afnemer het 
verzoek intrekt, dan zal Viega Nederland B.V. de geretourneerde 
producten na ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van 
de waarde van de geretourneerde producten (voor handlingkos-
ten) ongefrankeerd en voor risico van de afnemer weer aan de 
afnemer terugzenden. 

2. Viega Nederland B.V. heeft niet-bestelde producten 
geleverd:
Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. 
bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In ge-
val van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retour-
formulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te wor-
den. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde 
retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending 
geschiedt ongefrankeerd en voor risico van Viega Nederland 
B.V. Er worden geen retournamekosten berekend.

In andere dan de hierboven onder 1. en 2. omschreven ge-
vallen is alleen retourzending van producten toegestaan na-
dat de afnemer een uitdrukkelijke schriftelijke instemming 
van Viega Nederland B.V. daarvoor heeft ontvangen en uits-
luitend onder de bij die instemming vermelde voorwaarden.

Voor alle retourzendingen gelden daarnaast de volgende 
voorwaarden:
•	Door	producten	van	Viega	Nederland	B.V.	aan	te	kopen	stemt	

de afnemer ook in met de bepalingen van de retourprocedure.
•	Nadat	 Viega	 Nederland	 B.V.	 de	 geretourneerde	 produkten	

heeft ontvangen, telt en controleert Viega Nederland B.V. deze 
produkten. De resultaten van deze telling en controle zijn bin-
dend voor de afnemer.

•	Slechts	Viega	producten	die	zich	 	 in	de	originele	verpakking	
bevinden retour genomen.

•	Slechts	Viega	producten	die	voor	wederverkoop	geschikt	zijn	
worden retour genomen (de producten dienen dus o.m. in 
nieuwstaat te zijn en van de actuele versie te zijn en de verpak-
king dient o.m. onbeschadigd te zijn).

•	Als	de	afnemer	producten	retourneert,	welke	niet	aan	deze	ei-
sen voldoen, zal Viega Nederland B.V. de afnemer hierover 
bericht zenden. Deze producten zullen door Viega op kosten 
van de afnemer worden afgevoerd of vernietigd, tenzij de afne-

mer binnen 8 dagen na verzending van het bericht door Viega 
Nederland B.V. schriftelijk te kennen geeft, dat hij deze pro-
ducten weer wil ontvangen. In dat laatste geval zal Viega Ne-
derland B.V. deze producten na ontvangst van een bedrag ter 
grootte van 5% van de waarde van de betreffende producten 
(voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de af-
nemer weer aan de afnemer terugzenden.

Uitgesloten van retour zijn:
Producten ouder dan 5 jaar na verpakkingsdatum
Persmachines, persbekken, Multiplex Trio E enz. < 3 jaar
Siliconen vrije producten < 3 jaar
Verchroomde fittingen
Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 3 maanden, 
b.v. lijm en  toevoegmiddel
Metalen buizen
Fonterra systeemplaten

•	Retourzendingen	worden	geadresseerd	aan	onze	transporteur	
in Wijchen:

Transportbedrijf J.J. van Haaren B.V.
Retourafdeling Viega
Graafseweg 946
6603 CR Wijchen
Tel.: +31(0) 24-645 05 55
Fax: +31(0) 24-645 06 15
planning@vanhaarentransport.nl
www.vanhaarentransport.nl

•	Zendingen	 welke	 wij	 ontvangen	 op	 ons	 verkoopkantoor	 te	
Naarden dan wel bij Viega GmbH of elders of zendingen welke 
afwijken van het hierboven gestelde worden geweigerd en op 
kosten en voor risico van de afnemer teruggezonden.

•	In	het	geval	van	de	situatie	nr.	1	dient	de	afnemer	de	verzen-
ding naar onze transporteur te verzorgen, in het geval van de 
situatie nr. 2 geven wij de transporteur opdracht de zending bij 
de afnemer op te halen.

•	Zendingen	welke	niet	voorzien	zijn	van	een	door	Viega	Neder-
land B.V. ingevuld retourformulier worden geweigerd. De even-
tuele kosten die hieraan verbonden zijn worden de afnemer in 
rekening gebracht.

Viega Nederland B.V.
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De besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamse-
straatweg 45-G, 1411AX Naarden -hierna ook te noemen Viega- 
verleent een garantie op door haar verkochte producten en een 
systeemgarantie. Voor deze garantie en systeemgarantie gelden 
de volgende voorwaarden:

1. Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garan-
tievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens 
haar contractuele wederpartij (hierna: ‚de koper‘) voor in dat de 
losse producten, welke Viega aan de koper heeft verkocht, ten 
tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van goede kwa-
liteit zijn en voldoen aan de op dat tijdstip geldende Nederlandse 
wettelijke voorschriften en technische standaarden.

2. Viega geeft daarnaast de volgende systeemgarantie: 
Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantie-
voorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de 
koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan 
de koper verkochte en geleverde koppelingen en anderzijds de 
door Viega aan koper verkochte en geleverde buizen naar beho-
ren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelin-
gen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de nor-
men van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door 
Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werk-
zaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering 
van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de 
actuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende 
leidingsystemen en materialen. Viega stelt deze Technische 
Handleiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan 
koper.

Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantie-
voorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de 
koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan 
de koper verkochte en geleverde koperen koppelingen en an-
derzijds de door derden geleverde koperen buizen (welke vol-
doen aan de gangbare Nederlandse normen) naar behoren func-
tioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en 
mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van 
goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega 
voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werkzaam-
heden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van 
alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele 
Technische Handleiding van Viega voor de betreffende leiding-
systemen en materialen. Viega stelt deze Technische Handlei-
ding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

3. De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op verstrekte 
adviezen of andere diensten en evenmin op enig samenstel van 
losse componenten en evenmin op enige installatie of de goede 
werking van een en ander, behalve, voorzover het een samenstel 
van componenten betreft, indien en voorzover hiervoor onder 
‚systeemgarantie‘ omschreven. Viega kan hierop geen garantie 
verstrekken, nu de koper of derden hierin nog wijzigingen kun-
nen aanbrengen en hieraan aansluitingen kunnen (laten) maken.

4. De duur van deze garantie is maximaal vijf jaar nadat de mon-
tage van de door Viega geleverde producten heeft plaatsgevon-
den. De koper dient aan te tonen wanneer de montage heeft 
plaatsgevonden. Ingeval in een project meerdere door Viega 
geleverde producten worden gemonteerd, gaat de garantieter-
mijn lopen op de aanvangsdatum van het gehele project. 

De garantie eindigt echter in alle gevallen -met inachtneming van 
de in de vorige alinea omschreven tijdsduur- op de datum, gele-
gen tien jaar na de leveringsdatum van het betreffende Viega-
product. Als leveringsdatum geldt de op de pakbon vermelde 
datum.

5. Viega verleent geen enkele garantie op spanningscorrosie bij 
draadfittingen en verlengstukken van messing en andere van 
messing vervaardigde producten. 

Viega verleent geen enkele garantie op verbindingen, welke door 
lastechniek aan enig product zijn bevestigd of dienen te worden 
bevestigd. 
 
6. Voorzover in deze garantievoorwaarden niet anders is be-
paald, gelden naast deze garantievoorwaarden in alle gevallen 
de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega.

7. Een beroep op de garantie moet door de koper -op straffe van 
verval van het recht op garantie- in alle gevallen onmiddellijk na-
dat hij de tekortkoming geconstateerd schriftelijk of per e-mail 
aan Viega worden gedaan. De datum van binnenkomst van de 
melding bij Viega bepaalt of de melding al dan niet binnen de 
garantietermijn is gedaan.

Zo spoedig mogelijk na deze melding dient koper de producten, 
met betrekking waartoe een beroep op garantie wordt gedaan, 
franco en voor risico van koper aan Viega te zenden, behalve 
ingeval Viega schriftelijk aan de koper heeft medegedeeld dat zij 
instemt met een andere wijze van afwikkeling van de garantie.

8. De producten waarvoor de koper aanspraak op garantie 
maakt dienen in zodanige staat te zijn, dat een effectieve con-
trole en inspectie door Viega van deze producten mogelijk is.

9. Na ontvangst van de producten, met betrekking waartoe ko-
per een beroep op garantie doet, en ingeval van erkenning van 
de garantie zal Viega de keuze maken of zij:
•	de	betreffende	producten	herstelt;
•	de	betreffende	producten	vervangt;
•	koper	crediteert	voor	een	evenredig	deel	van	de	factuur
 
en deze keuze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan koper laten 
weten.

Behalve ingeval van herstel worden de producten waarop de 
garantie is verleend eigendom van Viega.

10. Uitgesloten van garantie is alle overige schade, waaronder 
alle gevolgschade -inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit 
herstelwerkzaamheden- en alle indirecte schade, waaronder 
-maar daartoe niet beperkt- bedrijfsstoornis, stagnatie, ontrui-
mingskosten en schade aan andere objecten, alles in de ruimste 
zin van het woord.

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van natuurram-
pen, oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare ge-
beurtenissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten.

Op onder garantie herstelde of vervangen producten of samen-
stellen van producten wordt niet opnieuw garantie verleend. 

11. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg 
zijn van:
•	onoordeelkundig	 of	 onzorgvuldig	 gebruik	 of	 gebruik	 strijdig	

met de gebruiksaanwijzing of montagevoorschriften;
•	gebruik	anders	dan	het	normale	gebruik;	
•	niet	of	onjuist	uitgevoerd	onderhoud;
•	reiniging	 of	 behandeling	 van	 producten	 met	 agressieve	

schoonmaakmiddelen of op andere wijze dan is voorgeschre-
ven of aanbevolen door Viega;

•	wijziging	of	reparatie	door	de	koper	of	door	derden;
•	normale	slijtage.
 
12. In alle gevallen waarin de koper op grond van een beroep op 
garantie producten naar Viega heeft gezonden en deze produc-
ten weer door of namens Viega worden verzonden, zullen deze 
producten voor risico van de koper worden verzonden en -tenzij 
schriftelijk anders door Viega is bevestigd- op kosten van de 
koper worden verzonden. 
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13. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij 
aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Viega heeft voldaan 
en nadat hij alle opeisbare factuurbedragen aan Viega heeft be-
taald.

De koper heeft niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk te 
weigeren op grond dat Viega haar garantieverplichtingen (nog) 
niet of niet volledig is nagekomen.

Ook ingeval binnen de overeengekomen betalingstermijn een 
beroep op de garantie wordt gedaan, zal de koper zich aan de 
overeengekomen betalingstermijn houden. Dat is alleen anders, 
indien en voorzover Viega dit schriftelijk aan de koper heeft be-
vestigd.

Afkorting Betekenis Volgens

Ø Diameter NEN ISO 3098-2

c Samendrukbaarheid NEN EN 13163

D Buisbuitendiameter NEN EN 10255

d Uitwendige buisdiameter productspecifiek

DN Nominale diameter NEN EN ISO 7608

G Schroefdraadverbinding (cilindrisch) NEN EN ISO 228

M Metrisch ISO-schroefdraad DIN 13

MOP Maximum operating pressure
(Maximaal toegestane bedrijfsdruk

R Buitendraad (conisch) NEN EN 10226

Rp Binnendraad (cilindrisch) NEN EN 10226

s Wanddikte productspecifiek

SW Sleutelmaat

VGas Volumestroom gas

Maat- en draadaanduidingen



Megapress met  SC-Contur

Buisleidingtechniek
staal
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Persfittingsysteem met persfittingen van ongelegeerd staal 
1.0308 voor zwarte, verzinkte, industrieel gelakte en 
gepoedercoate stalen buizen conform  NEN  EN  10255 (oud: 
 DIN  2440, 2441, 2442) en conform  NEN  EN  10220 (oud: 
 DIN  2448/1 en 2458/1). 
 
Persfittingen 
Megapress-persfittingen zijn van staal 1.0308 met aan de 
buitenkant een galvanische zink-nikkelcoating. 
Alle maten met  SC-Contur – bij de montage per ongeluk 
niet-geperste verbindingen worden duidelijk zichtbaar bij het 
vullen van de installatie. Het  SC-Contur is gecertificeerd en 
voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het DVGW-werkblad 
 W  534, punt 12.14, fitting met gedwongen lekkage. 
Bij dichtheidscontroles met water garandeert Viega dat 
niet-geperste verbindingen binnen het drukbereik van 
1,0  bar–6,5  bar worden herkend, bij droge dichtheidscontrole 
met perslucht of inerte gassen van 22  mbar–3,0  bar. 
 
Markering 
Zwarte stip, zwarte rechthoek met symbool »Niet voor 
drinkwaterinstallaties«

Afdichtingselementen: 
EPDM, zwart (ethyleen-propyleen-dieen-rubber); tot 110  °C; 
niet bestendig tegen koolwaterstof-oplosmiddelen, gechlo-
reerde koolwaterstoffen, terpentine, benzine 
 
Afmetingen 
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); 
D2 (DN50) 
D=uitwendige buisdiameter conform  NEN  EN  10255 
 
Toepassingen 
Gesloten verwarmingsinstallaties 
Gesloten koel- en verwarmingscircuits 
Persluchtinstallaties 
Industrie- en apparatenbouw 
Brandblus- en sprinklerinstallaties 
Installaties voor technische gassen (aanvraag vereist) 
 
Het gebruik voor andere dan de beschreven toepassingen moet 
via een materiaalaanvraag worden afgestemd met het Viega 
servicecenter.

Bedrijfsvoorwaarden
 ■ Bedrijfstemperatuur Tmax =  110  °C
 ■ Bedrijfsdruk pmax =  16 bar

 
Aanwijzingen 
Megapress is geschikt voor

 ■ montage van verwarmings-, koel- en industriële installaties, 
vereiste minimale wanddikten voor buizen conform 
 NEN  EN  10220 s=1,0  mm, voor buizen maten ≤DN32 
s=0,5  mm

Het Megapress-systeem is niet geschikt voor
 ■ brandgassen volgens DVGW-werkblad G 260
 ■ drinkwaterinstallaties en andere open systemen

 
Megapress-componenten mogen uitsluitend worden gebruikt 
samen met de onderdelen die tot het systeem behoren! 
 
Bescherming tegen uitwendige corrosie 
De persfittingen zijn met een hoogwaardige zink-nikkel-coating 
optimaal beschermd tegen corrosie – bijv. bij optredend 
condens in koelinstallaties. 
De gebruikte buis moet worden beschermd met geschikte 
maatregelen voor corrosiebescherming – informatie van de 
fabrikant in acht nemen. 
Buis en fittingen moeten volgens de regels van de techniek 
eveneens worden geïsoleerd. 
 
Gebruik van persgereedschappen 
De veilige werking van Viega persfittingsystemen hangt in 
eerste instantie af van de storingvrije toestand van de gebruikte 
persmachines en persgereedschappen. Om persverbindingen 
te maken adviseren we daarom Viega persgereedschappen te 
gebruiken en deze regelmatig te laten controleren door 
geautoriseerde servicediensten. 
 
Technische gegevens 
Persfittingen en onderdelen worden continu geoptimaliseerd. 
Zo nodig kunt u de actuele Z- en inbouwmaten vinden in het 
downloadgedeelte van de Viega homepage:  www. viega. nl
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Bochten 10
T-stukken 11
Overgangsstuk/-bocht 11
Inpersaansluitingen 12
Sokken 12
Verlopen 13
Schroefbevestigingen 13
Kappen 14
Flenzen 14

Toebehoren
Gereedschap 15

INHOuDSOPGAVE

EAN-Code 
Het EAN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het EAN nummer.
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BOCHTEN

nieuw 

Megapress  bocht  90°
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4216

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 517    
✓ 20 ¾ 10 694 524    
✓ 25 1 5 694 531    
✓ 32 1¼ 1 694 548    
✓ 40 1½ 1 694 555    
✓ 50 2 1 694 562    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  bocht  90°
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, spie-eind
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen
 model  4216.1

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 630    
✓ 20 ¾ 10 694 647    
✓ 25 1 5 694 654    
✓ 32 1¼ 1 694 661    
✓ 40 1½ 1 694 678    
✓ 50 2 1 694 685    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  bocht  45°
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4226

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 579    
✓ 20 ¾ 10 694 586    
✓ 25 1 5 694 593    
✓ 32 1¼ 1 694 609    
✓ 40 1½ 1 694 616    
✓ 50 2 1 694 623    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  bocht  45°
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, spie-eind
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen
 model  4226.1

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 692    
✓ 20 ¾ 10 694 708    
✓ 25 1 5 694 715    
✓ 32 1¼ 1 694 722    
✓ 40 1½ 1 694 739    
✓ 50 2 1 694 746    

VdS =  VdS-toelating
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T-STuKKEN

nieuw 

Megapress  T-stuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4218

VdS DN D1 D2 D3 VE artikel   

 15 ½ ½ ½ 5 694 968    
 20 ¾ ½ ¾ 5 695 026    
✓ 20 ¾ ¾ ¾ 5 694 975    
 25 1 ½ 1 5 695 033    
✓ 25 1 ¾ 1 5 695 040    
✓ 25 1 1 1 5 699 024    
✓ 32 1¼ ¾ 1¼ 1 695 057    
✓ 32 1¼ 1 1¼ 1 695 095    
✓ 32 1¼ 1¼ 1¼ 1 694 999    
 40 1½ ½ 1½ 1 695 064    
✓ 40 1½ ¾ 1½ 1 695 071    
✓ 40 1½ 1 1½ 1 695 101    
✓ 40 1½ 1¼ 1½ 1 695 088    
✓ 40 1½ 1½ 1½ 1 695 002    
 50 2 ½ 2 1 695 118    
✓ 50 2 ¾ 2 1 695 125    
✓ 50 2 1 2 1 695 132    
✓ 50 2 1¼ 2 1 695 149    
✓ 50 2 1½ 2 1 695 156    
✓ 50 2 2 2 1 695 019    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  T-stuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, Rp-draad
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4217.2

VdS DN D1 Rp D2 VE artikel   

 15 ½ ½ ½ 5 695 163    
✓ 20 ¾ ½ ¾ 5 695 170    
✓ 25 1 ½ 1 5 695 187    
✓ 25 1 ¾ 1 5 695 194    
✓ 32 1¼ ½ 1¼ 1 695 200    
✓ 40 1½ ½ 1½ 1 695 217    
✓ 40 1½ ¾ 1½ 1 695 224    
✓ 40 1½ 1 1½ 1 695 231    
✓ 50 2 ½ 2 1 695 248    
✓ 50 2 ¾ 2 1 695 255    
✓ 50 2 1 2 1 695 262    

VdS =  VdS-toelating

OVERGANGSSTuK/-BOCHT

nieuw 

Megapress  overgangsstuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, R-draad
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen, steeksleutelvlak
 model  4211

VdS DN D R VE artikel   

 15 ½ ½ 10 695 279    
✓ 20 ¾ ¾ 10 695 286    
✓ 25 1 1 5 695 293    
✓ 32 1¼ 1¼ 1 695 309    
✓ 40 1½ 1½ 1 695 316    
✓ 50 2 2 1 695 323    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  overgangsstuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, Rp-draad
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen, steeksleutelvlak
 model  4212

VdS DN D Rp VE artikel   

 15 ½ ½ 10 695 330    
✓ 20 ¾ ¾ 10 695 347    
✓ 25 1 1 5 695 354    
✓ 32 1¼ 1¼ 5 695 361    
✓ 40 1½ 1½ 1 695 378    
✓ 50 2 2 1 695 385    

VdS =  VdS-toelating
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nieuw 

Megapress  overgangsstuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255, alle 
metalen Viega systemen

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijring, scheidingsringen
 model  4213

DN D d VE artikel   

15 ½ 15 5 718 787    
20 ¾ 15 5 734 121    
20 ¾ 22 5 718 794    
25 1 15 5 734 138    
25 1 28 5 718 800    
32 1¼ 35 1 718 817    
40 1½ 42 1 718 824    
50 2 54 1 718 831    

nieuw 

Megapress  overgangsstuk
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255, 
 groefkoppeling-systeem

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, spie-eind voor 
 groefkoppeling-systeem

inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen
 model  4213.1

VdS DN D d VE artikel   

✓ 25 1 33,7 1 718 343    
✓ 32 1¼ 42,4 1 718 756    
✓ 40 1½ 48,3 1 718 763    
✓ 50 2 60,3 1 718 770    

VdS =  VdS-toelating

INPERSAANSluITINGEN

nieuw 

Megapress  inpersaansluiting
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - geschikt voor gereedschapset  
inpersaansluiting  model  4278.5

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - inpersaansluiting, Rp-draad
inclusief
profieldichtring EPDM, steeksleutel-
vlak
 model  4212.2

voor D Rp VE artikel   

1½ ¾ 1 731 168    
2 ¾ 1 731 175    

2½ ¾ 1 731 182    
3 ¾ 1 731 199    
4 ¾ 1 731 205    
5 ¾ 1 731 212    
6 ¾ 1 731 229    

nieuw 

Verloop
 - geschikt voor Megapress  
inpersaansluiting  model  4212.2

 - brons
 - G-draad, Rp-draad

inclusief
dichtring EPDM, steeksleutelvlak
 model  3241.1

G Rp VE artikel   

¾ ½ 1 731 236    

SOKKEN

nieuw 

Megapress  sok
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4215

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 753    
✓ 20 ¾ 10 694 760    
✓ 25 1 5 694 777    
✓ 32 1¼ 1 694 784    
✓ 40 1½ 1 694 791    
✓ 50 2 1 694 807    

VdS =  VdS-toelating
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nieuw 

Megapress  schuifsok
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
snijringen, scheidingsringen
 model  4215.5

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 814    
✓ 20 ¾ 10 694 821    
✓ 25 1 5 694 838    
✓ 32 1¼ 1 694 845    
✓ 40 1½ 1 694 852    
✓ 50 2 1 694 869    

VdS =  VdS-toelating

VERlOPEN

nieuw 

Megapress  verloop
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, spie-eind
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen
 model  4215.1

VdS DN1 D1 DN2 D2 VE artikel   

 20 ¾ 15 ½ 5 695 392    
 25 1 15 ½ 5 695 408    
✓ 25 1 20 ¾ 5 695 415    
 32 1¼ 15 ½ 1 695 422    
✓ 32 1¼ 20 ¾ 1 695 439    
✓ 32 1¼ 25 1 1 695 446    
 40 1½ 15 ½ 1 695 453    
✓ 40 1½ 20 ¾ 1 695 460    
✓ 40 1½ 25 1 1 695 477    
✓ 40 1½ 32 1¼ 1 695 484    
 50 2 15 ½ 1 695 491    
✓ 50 2 20 ¾ 1 695 507    
✓ 50 2 25 1 1 695 514    
✓ 50 2 32 1¼ 1 695 521    
✓ 50 2 40 1½ 1 695 538    

VdS =  VdS-toelating

nieuw 

Megapress  verloopsok
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselementen EPDM, 
scheidingsringen, snijringen
 model  4215.2

DN1 D1 DN2 D2 VE artikel   

20 ¾ 15 ½ 5 734 145    
25 1 15 ½ 5 734 152    

SCHROEFBEVESTIGINGEN

nieuw 

Megapress  schroefkoppeling
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, R-draad
 - vlakdichtend

inclusief
vlakke dichting EPDM, afdichtings-
element EPDM, snijring, scheidings-
ringen
 model  4265

VdS DN D R VE artikel   

 15 ½ ½ 5 718 923    
✓ 20 ¾ ¾ 5 718 909    
✓ 25 1 1 5 718 893    
✓ 32 1¼ 1¼ 5 718 916    

VdS =  VdS-toelating
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nieuw 

Megapress  schroefverbinding
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting, G-draad
 - vlakdichtend

inclusief
vlakke dichting EPDM, afdichtings-
element EPDM, snijring, scheidings-
ringen
 model  4263

VdS DN D G VE artikel   

 15 ½ ¾ 5 718 886    
✓ 20 ¾ 1 5 718 855    
✓ 25 1 1¼ 5 718 848    
✓ 25 1 1½ 5 718 879    
✓ 32 1¼ 1½ 5 718 862    
✓ 32 1¼ 2 5 725 860    

VdS =  VdS-toelating

KAPPEN

nieuw 

Megapress  kap
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - persaansluiting
inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, 
scheidingsringen
 model  4256

VdS DN D VE artikel   

 15 ½ 10 694 906    
✓ 20 ¾ 10 694 913    
✓ 25 1 5 694 920    
✓ 32 1¼ 1 694 937    
✓ 40 1½ 1 694 944    
✓ 50 2 1 694 951    

VdS =  VdS-toelating

FlENZEN

nieuw 

Megapress  flensovergang
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - flensovergang, persaansluiting
inclusief
flens  MOP  6 vast, afdichtingsele-
ment EPDM, snijring, scheidingsrin-
gen
 model  4259.1

DN D VE artikel   

32 1¼ 1 721 978    
40 1½ 1 721 985    
50 2 1 721 992    

nieuw 

Megapress  flensovergang
met  SC-Contur
 - voor stalen buis volgens 
 NEN  EN  10220/10255

 - staal ongelegeerd, zink-nikkel 
coating

 - flensovergang, persaansluiting
inclusief
flens  MOP  10/16 vast, afdichtings-
element EPDM, snijring, scheidings-
ringen
 model  4259

VdS DN D VE artikel   

✓ 32 1¼ 1 694 876    
✓ 40 1½ 1 694 883    
✓ 50 2 1 694 890    

VdS =  VdS-toelating

Montageset
 - voor flensmontage
 - staal verzinkt

inclusief
4  schroeven, 8  onderleg ringen, 
4  moeren
 model  2259.7

DN MOP M l VE artikel   

32/50 16 16 70 1 494 063    
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Megapress met SC-Contur  F2

TOEBEHOREN
GEREEDSCHAP

Markeringsstift
 - voor Viega persverbindingssyste-
men

 model  2490.1

VE artikel   

 1 606 121    
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494 063 14 
606 121 15 
694 517 10 
694 524 10 
694 531 10 
694 548 10 
694 555 10 
694 562 10 
694 579 10 
694 586 10 
694 593 10 
694 609 10 
694 616 10 
694 623 10 
694 630 10 
694 647 10 
694 654 10 
694 661 10 
694 678 10 
694 685 10 
694 692 10 
694 708 10 
694 715 10 
694 722 10 
694 739 10 
694 746 10 
694 753 12 
694 760 12 
694 777 12 
694 784 12 
694 791 12 
694 807 12 
694 814 13 
694 821 13 
694 838 13 
694 845 13 
694 852 13 
694 869 13 
694 876 14 
694 883 14 
694 890 14 
694 906 14 
694 913 14 
694 920 14 
694 937 14 
694 944 14 
694 951 14 
694 968 11 
694 975 11 
694 999 11 
695 002 11 
695 019 11 
695 026 11 
695 033 11 
695 040 11 
695 057 11 
695 064 11 
695 071 11 
695 088 11 
695 095 11 
695 101 11 
695 118 11 
695 125 11 
695 132 11 
695 149 11 
695 156 11 
695 163 11 
695 170 11 
695 187 11 
695 194 11 
695 200 11 
695 217 11 
695 224 11 
695 231 11 

695 248 11 
695 255 11 
695 262 11 
695 279 11 
695 286 11 
695 293 11 
695 309 11 
695 316 11 
695 323 11 
695 330 11 
695 347 11 
695 354 11 
695 361 11 
695 378 11 
695 385 11 
695 392 13 
695 408 13 
695 415 13 
695 422 13 
695 439 13 
695 446 13 
695 453 13 
695 460 13 
695 477 13 
695 484 13 
695 491 13 
695 507 13 
695 514 13 
695 521 13 
695 538 13 
699 024 11 
718 343 12 
718 756 12 
718 763 12 
718 770 12 
718 787 12 
718 794 12 
718 800 12 
718 817 12 
718 824 12 
718 831 12 
718 848 14 
718 855 14 
718 862 14 
718 879 14 
718 886 14 
718 893 13 
718 909 13 
718 916 13 
718 923 13 
721 978 14 
721 985 14 
721 992 14 
725 860 14 
731 168 12 
731 175 12 
731 182 12 
731 199 12 
731 205 12 
731 212 12 
731 229 12 
731 236 12 
734 121 12 
734 138 12 
734 145 13 
734 152 13 
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Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden

Tel: 035-538 04 42
Fax: 035-538 07 53

info@viega.nl
viega.nl
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