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De snelle en duurzame bevestigingsoplossing
■ Gemakkelijk rioleringsbuizen bevestigen

■ Breed assortiment beugels en accessoires

■ Extreem corrosiebestendig

BIS Funderingsbeugels

Optimale  

oppervlakte- 

bescherming!
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BIS Funderingsbeugels, dé ideale en duurzame bevestiging in kruipruimten!

Optimale bescherming

Assortiment
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Beugels

BIS Funderingsbeugels Art.nr. Range (mm) Kenmerken

599 4 701030

599 4 701024

599 4 701005

599 4 701006

50

75

110

125

■  Voor het snel en gemakkelijk monteren van de rioleringsleiding

■  Ronde profilering voorkomt beschadiging van de rioleringsbuis
■  Te gebruiken i.c.m. de funderingshaak, klemschuif en fixeringskap

BIS Combibeugels Art.nr. Range (mm) Kenmerken

599 4 718050

599 4 718075

599 4 718110

50

75

110

■  Voor het snel en gemakkelijk monteren van de rioleringsleiding

■  Voor het 'oversteken' onder de vloer

Accessoires

BIS Fixeringskappen Art.nr. Range (mm) Kenmerken

599 4 701031

599 4 701028

599 4 701009

599 4 701010

50

75

110

125

■  Te gebruiken i.c.m. de funderingsbeugel

■  Ter voorkoming dat rioleringsleiding door opwaartse druk buiten  

de beugel komt  

BIS Klemschuif Art.nr. Kenmerken

599 4 701003 ■  Voor de verbinding tussen de funderingshaak en de beugel
■  Mogelijkheid om de leiding onder afschot te plaatsen

BIS Funderingshaken Art.nr. Range (mm) Kenmerken

599 4 701001

599 4 701011

20 x 35 cm

20 x 70 cm

■  Voor bevestiging aan de funderingsbalk

■  Voorzien van gaten om bevestiging met korte zijde naar beneden mogelijk 

te maken (i.v.m. ruimtegebrek)

Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest 
(max. 5% rood roest) volgens ISO 9227.
Te gebruiken in corrosieve omgevingen  
(C1-C4 volgens ISO 12944-2).*

Veel problemen in water- en rioleringsinstal-
laties ontstaan door een verkeerde wijze van 
bevestigen. Met de BIS Funderingsbeugels en 
accessoires van Walraven kunt u leidingen 
op een juiste en eenvoudige manier langs de 
funderingsbalk installeren. 

* De garantievoorwaarden, FAQ’s en installatietips vindt u op onze website www.bis-ultraprotect.com.

Voor een compleet 
overzicht van het 
BIS UltraProtect® 
1000 assortiment   
en meer info:

www.bis-ultraprotect.com


