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PRODUCTAANBOD
Universele kogelkranen en schuifafsluiters

Rode hendel
bediening

Rode vlindergreep
bediening

Rode hendel
bediening

Rode vlindergreep
bediening

Rode hendel
bediening

2 x binnendraad

2 x binnendraad

binnendraad x buitendraad

binnendraad x buitendraad

2 x buitendraad

Rode vlindergreep
bediening

Rode hendel
bediening

Rode vlindergreep
bediening

Schuifafsluiter rood
handwiel bediening

2 x buitendraad

2 x knel

2 x knel

2 x binnendraad
volle doorlaat

Tapkraan met
rode hendel
kogelafdichting en
slangaansluiting
1 x buitendraad
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INLEIDING
BONFIX B.V. levert een uitgebreid assortiment BONFIX universele
kogelkranen in (messing) vernikkelde uitvoeringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken.
BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging
technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals
hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

ALGEMEEN
De BONFIX universele kogelkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer
binnen een waterinstallatie, beregeningsinstallatie (bijvoorbeeld in kassen) of CV-installatie.
De kranen hebben een volle doorlaat, waardoor géén stromingsverlies optreedt en zijn voorzien
van een rode hendel of vlinderknop welke blijvend soepel te bedienen en afneembaar is.

TOEPASSING
De BONFIX universele kogelkranen kunnen toegepast worden in CV-installaties, water- en beregeningsinstallaties.
Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na
schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS
De BONFIX universele kogelkranen zijn messing vernikkeld en vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn4OPb2) en
voorzien van een verchroomde kogel met teflon afdichting, wat garant staat voor een soepele en lichte bediening.

KWALITEITSKEURMERK
De BONFIX universele kogelkranen hebben géén keur.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT
Voor de BONFIX universele kogelkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische informatie van de
knelfittingen.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend
en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen,
die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
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HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?
LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL

