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GEORG FISCHER
UNI-GRIP L KOPPELING

Ideaal voor het gemakkelijk verbinden 
van metalen leidingsystemen.

• Hoogwaardig RVS
• Temperatuurbereik -20 °C - +80°C
 
Artikelnummer: 176982

MÜCHER
FLEXIBELE RECHTE EPDM 
KOPPELING

Ideaal om buizen van verschillende 
diameters en/of  materiaalsoorten te 
verbinden. DIN EN 295-4 ETA-09/0248

• Toe te passen bij temperaturen van 
-40°C tot 120°C

• Met zware RVS 304 slangklemmen
• Tot 0,6 bar 
• Verkrijgbaar in diverse maten 

Artikelnummer: 131482 t/m 131486

MÜCHER
FLEXIBELE EPDM VERL. 
KOPPELING

Ideaal om buizen van verschillende 
diameters en/of  materiaalsoorten 
te verbinden. Toe te passen bij 
temperaturen van -40°C tot 120°C. 

• Met zware RVS 304 slangklemmen
• Verkrijgbaar in diverse maten
• Maatwerk op aanvraag leverbaar
 
Artikelnummer: 131302 t/m 131479

MÜCHER
EPDM KOPPELING GENIUS

Genius multi-flexibele koppeling tot 
2,5 bar waterdruk. Met geïntegreerde 
flappen die kunnen worden uitgeklapt of  
naar binnen gevouwen. ETA-09/0248. 
Ideaal om buizen van verschillende 
diameters en/of  materiaalsoorten te 
verbinden. Verkrijgbaar in diverse maten.

• Toe te passen bij temperaturen van 
-40°C tot 120°C

• Met RVS 304 slangklemmen

Artikelnummer: 131487 t/m 131492

AFSLUITER INSPECTIEPUNT
54 X 110/125/160 MM

Eenvoudige afsluiter voor een 
inspectiepunt in PVC buis 110, 125 en 
160mm. Te boren gatmaat 54mm.

Artikelnummer: 131360

GEBERIT
PVC SPRONGBOCHT 90/110

Ideaal wanneer u uw staande closet wil 
vervangen voor een wandcloset. 
• Ovaal van vorm, daardoor maximale 

doorstroom met maximale hoogte 
van 72mm

• Variabele hart-op-hart afstand, 14,5 
tot 34,5cm

• Aansluiting 90 voor verbinden afvoer 
inbouwreservoir en 110 past in 
standaard 110mm vloerafvoer

Artikelnummer: 131560

GEBERIT
WANDCLOSETBOCHT 90 MM

Compleet met aftakking 50/40 voor het 
aansluiten van een wastafel. 

Rechts
Artikelnummer 181294
Links
Artikelnummer 181295



PP VERLOOP IN BUIS 
EXCENTRISCH

De oplossing om te verlopen naar een 
“in de vloer” afgezaagde buis. “In buis” 
montage. Verkrijgbaar in diverse maten. 
Niet geschikt voor dikwandige buis 
75 (geldt alleen voor artikelnummer 
130865).

Artiktelnummer: 130865 t/m 130864

AIRFIT
PP REPARATIE T-STUK 110 MM

Passend in PVC buis 110. Het T-stuk is 
voorzien van een reparatiestuk.

Artikelnummer: 130869

TIJDELIJKE HWA, PE SLANG 

Praktisch wanneer bij de bouw 
de dakgoot en de uitlopen al zijn 
aangebracht en de definitieve 
afvoerleiding nog niet is geplaatst. 
Door de tijdelijke hemelwaterafvoer te 
plaatsen voorkomt u vieze plekken op de 
gevel en/of  opspattend vuil dat zich op 
de gevel hecht. 
De voeger ondervindt geen hinder 
van een al gemonteerde vaste leiding. 
Geschikt voor eenmalig of  enkele malen 
gebruik.

• Lengte 100 meter

Artikelnummer: 130846

GEORG FISCHER
MULTI/JOINT 

Ideaal te gebruiken bij leidingen die ver-
schillen in leeftijd en diameters.

Door deze verschillende koppelingen 
kunnen er goede en trekvaste verbindin-
gen tussen allerlei soorten buizen wor-
den gemaakt. Met behulp van MULTI/
JOINT kan er een flexibele koppeling 
worden gemaakt tussen buisdiameters 
van DN40 t/m DN600. 

De MULTI/JOINT koppelingen zijn 
geschikt voor zowel gasleidingen als 
waterleidingen. De NBR (nitril rubber) 
uitvoering is alleen geschikt voor water 
en gas en de EPDM uitvoering is alleen 
geschikt voor water. De hoekverdraaiing 
van deze flexibele koppelingen is maxi-
maal 8 graden bij het installeren. 

Artikelnummer: 130731 t/m 144048

AIRFIT
PVC IN-BUIS VERLOOP

De oplossing om te verlopen naar een 
“in de vloer” afgezaagde buis. “In buis” 
montage. 

110 MV x 75 MV
Artikelnummer: 130871
110 MV x 90 MV
Artikelnummer: 130872



GEBERIT
OVERGANGSADAPTER OP PVC

Overgang van lijm spie 110 mm naar 
manchet 90 mm. Voor inbouwframes 
(voor wandclosets) een handige overgang 
om van PP/PE naar PVC lijm over te 
gaan. Enige in zijn soort. Alle andere 
verlopen met rubber zijn niet verlijmbaar.

Artikelnummer: 130859

ROTEC
DIAMANTSCHIJF 125 MM 
(DOORSLIJP EN AFSCHUIN)

Snijden en afbramen van kunststof  buizen 
in één arbeidsgang. Snel, eenvoudig 
en tijdbesparend met extreem lange 
levensduur.

Artikelnummer: 940666

AIRFIT
PP STEEKMOF MET MANCHET

1 zijde passend in de buis.

160 mm, centrisch
Artikelnummer: 130866
110 mm, excentrisch
Artikelnummer: 130867
110 mm, haaks
Artikelnummer: 130868
125 mm, excentrisch
Artikelnummer: 130876

PVC REPARATIE LIJMMOF

Wanneer de buis is afgebroken in het 
beton/muur kunt u deze PVC lijmmof 
gebruiken. De lijmmof past met 
verjongde zijde in de buis. 

Wavin
32 mm
Artikelnummer: 101035
40 mm
Artikelnummer: 101036
50 mm
Artikelnummer: 101037
75 mm
Artikelnummer: 143804
110 mm
Artikelnummer: 101010
125 mm
Artikelnummer: 101013

Pipelife
32 mm
Artikelnummer: 143801
40 mm
Artikelnummer: 143802
50 mm
Artikelnummer: 143803
75 mm
Artikelnummer: 143804
110 mm
Artikelnummer: 143806
125 mm
Artikelnummer: 143807

STAAFSLIJPER INCL. 2 SCHIJFJES

PVC pijp inkorten is snel en eenvoudig 
met behulp van deze staafslijper. Met 
een gewone (accu) boormachine 
kan je heel makkelijk een PVC pijp 
van binnenuit inkorten. Ideaal bij 
renovatie van staand toilet of  andere 
rioleringswerkzaamheden. 

Ook is de staafslijper een uitstekende 
oplossing als een RVS flexbuis ingekort 
moet worden op een moeilijk te 
bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit 
met behulp van de (accu) boormachine. 
De staafslijper wordt geleverd met 2 
slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart 
verkrijgbaar (artikelnummer: 940393).

Artikelnummer: 940392

ROTEC
TEGELBOORHULP MINI GUIDE

Exact boren zonder dat de boor 
wegglipt. De geleider is door de zuignap 
snel en exact te positioneren op de 
wand.

Artikelnummer: 941202

PIPELIFE
PP DRAAIBARE BOCHT 0-88.5 GR

Deze bocht kan aangepast worden aan 
de hoek. Ideaal bij lastig aan te leggen 
hoeken.

• Mof-spie
• 50 mm
• wit

Artikelnummer: 116774



KUNSTSTOF LOOPBRUG MET 
RAILING

Lichtgewicht loopbrug uit kunststof  en 
leuningen uit metaal. Makkelijk te plaat-
sen en weg te zetten. Eenvoudig te 
transporteren. Tot 1 ton draagvermogen. 
Kan door een stuk (element) tussen te 
plaatsen snel verbreed worden. 

Afmetingen 1.700 x 1.000 mm (vloer-
plaat). Afmeting tussen de leuningen 
gemonteerd 860 mm. Volgens de DIN 
4420-1 standaard.

• Anti-slip vloer
• Handig te dragen door stevige  

handvaten
• Reflectiefilm rood-wit op de vloer-

plaat en leuningen
• Gewicht 20 kg

Artikelnummer: 130731 t/m 144048

VENT-AXIA
SVARA BADKAMERVENTILATOR

Zeer geluidsarm, waardoor deze zeer 
geschikt is voor gebruik in de slaapkamer. 

• Permanente of  onderbroken 
ventilatie

• Vochtdetectie 
• Bluetooth-ondersteunende app
• DC-motor met 5 jaar garantie
• IP44 classificatie
• Lichtsensor met nalooptijd
• Universeel toepasbaar
• Boostfunctie voor snelle verwijdering 

van vervuilde binnenlucht.  
• Stille uren kunnen worden ingesteld 

via het klokprogramma.

Artikelnummer: 810363

NICOLL
PVC FLEXIBELE BOCHT

Dit flexibele hulpstuk is in alle gewenste 
hoeken te buigen voor een optimaal 
resultaat.

• Verkrijgbaar van 32 t/m 50 mm in 
mof-mof  en mof-spie uitvoering

 
Artikelnummer: 101661 t/m 101673

ANKOFIT
VERLENGDE S-KOPPELING

Verbindingsstuk tussen de muurplaat 
en de kraan. Ideaal te gebruiken als de 
muurplaat iets te diep zit. Buitendraad x 
verlengde buitendraad (10 mm).

Artikelnummer: 331159

AKATHERM
REPARATIEBOCHT GESCHIKT 
VOOR BUISREPARATIES
Passend in buis. Handig als bijvoorbeeld 
de buis is afgebroken.

• Mof/spie (verjongd)
• 87.5 gr

40x34 mm
Artikelnummer: 101543 
50 x 44 mm
Artikelnummer: 101544

WATECH
TNC CLIP

Ideaal wanneer u meerdere leidingen 
wilt ophangen aan één draadeind. 
Temperatuurbereik -40°C tot 140°C.  
Verkrijgbaar in verschillende maten en 
draadeinden, ook voor montagerail. 
Makkelijk te monteren. 
 
Artikelnummer: 281101 t/m 281278



PENTAIR
JUNG OVERSTROMINGSBOX 
U5KS IN KRAT FLUTBOX

Eenvoudige oplossing bij hoogwater en 
overstromingen. De pomp met draag-
krat op de kelderbodem plaatsen en het 
water snel en op betrouwbare wijze via 
de brandweerslang verpompen.

• Type U5KS
• Materiaal: kunststof

Artiktelnummer: 611038

HPX
POWERSEAL AFDICHTINGSTAPE 
TRANSPARANT

Ook wel vrijdagmiddag tape genoemd. 
Ideaal om een leiding snel (tijdelijk) wa-
terdicht te maken of  naden af  te dichten. 

• Luchtdicht
• UV bestendig
• Overschilderbaar
• Direct hechtend, geen droogtijd
• Hecht goed op oneffen  

ondergronden

Artiktelnummer: 610304

CRAMER
FUGI-MINIVOEGENSET

Voor het verwijderen van oude kitvoe-
gen en het netjes aanbrengen van nieuwe 
voegen.

Voegenset 5-delig
Artikelnummer: 610057
3 voegsjablonen, zonder mes
Artikelnummer: 609988
1 voegsjabloon, met mes
Artikelnummer: 609989

CONVAL
WAVE VLOERVERWARMINGSBUIS 
PE-RT

Slang op rol voorzien van zwarte folie  en 
kartonnen binnenkern. Hierdoor raakt 
de rol niet in de knoop en het voorkomt 
beschadiging en/of  aantasting door (zon) 
licht. Zeer makkelijk afrolbaar. 

diff. dicht 16x2, 120 meter
Artikelnummer: 177163
diff. dicht 16x2, 200 meter
Artikelnummer: 177162
diff. dicht 16x2, 600 meter
Artikelnummer: 177164
diff. dicht 18x2, 120 meter
Artikelnummer 177166
diff. dicht 18x2, 200 meter
Artikelnummer: 177168

FLEXRING SET VOOR 
S-KOPPELING

De flexring betreft een duoring welke 
gemonteerd wordt tussen 2 vlakken die 
vloeistof  dicht moeten zijn. Deze afdich-
ting compenseert een scheefstand tussen 
de af  te dichten vlakken. De flexring 
is tijdbesparend, herbruikbaar, sterk, 
perfect dichtend en geschikt voor vele 
toepassingen.

Artiktelnummer: 614994

AIRFIT
PVC KLEMZADEL 

Geschikt voor montage achteraf, 
bespaart tweederde bodemwerk en het 
moeilijk vrijmaken van de buis komt te 
vervallen. Inclusief  2 kabelbinders.

Artikelnummer: 130875

PIPELIFE
SPINNPRO AFSCHUINAPPARAAT

Voor het afschuinen van kunststof  
buizen. Werkt met standaard boren, 
elektrisch/draadloos, 14V en hoger. Met 
een vervangbaar mes.

Artikelnummer: 900132



WALRAVEN
MCALPINE RUIMTEBESPARENDE 
WASTAFELSIFON

Membraan opent d.m.v. waterdruk, 
zodat het water vrij weg kan stromen. 
Het membraan sluit zichzelf  vervolgens 
zodat nare luchtjes en rioolgassen niet 
kunnen ontsnappen. Kan in bestaande 
situaties worden toegepast als terug-
slagklep om terugloop te voorkomen. 
Functioneert als beluchter.

32 mm
Artikelnummer: 295283
40 mm
Artikelnummer: 295284

WAVIN
HEPVO PP KIT GEURAFSLUITER 
WI 32X5/4”

Wavin HepVO universeelsifon, kunst-
stof, wit, toepassing wasbak/gootsteen, 
afvoerplugmaat 1.1/4”, aansluiting af-
voer knelring. Plaats uitlaat universeel .

32 mm
Artikelnummer: 297137
40 mm
Artikelnummer: 297138

CLOSET AFVOERMANCHET 

Closetsok met extra grote sprong.
97-107 x 100-110 mm.

Artikelnummer: 131520

JOHN GUEST
SPEEDFIT EINDKAP

Herbruikbaar. Toepassing: koperen en 
kunststof  leidingen. 

• Geschikt voor meerdere keren 
losmaken en insteken

• Geen gereedschap nodig
• Verkrijgbaar van 12 t/m 28 mm

Artikelnummer: 134900 t/m 134904

JOHN GUEST
SPEEDFIT T-STUK

Toepassing: koperen en kunststof  leidin-
gen. Verstelbaar T-stuk voor het snel en 
eenvoudig maken van een aftakking in een 
bestaande leiding. 

• Geschikt voor meerdere keren losma-
ken en insteken. 

• Verkrijgbaar in 15 en 22 mm.

Artikelnummer: 134905 t/m 134906

JOHN GUEST
UNIVERSELE CONNECTOR

Geschikt voor alle meerlagenbuizen. 
Geen gereedschap nodig. Snel en veilig. 
Geleverd met 4 verschillende sets steun-
hulzen.

16 mm (10,4-13 mm)
Artikelnummer: 134914
20 mm (13,85-16mm)
Artikelnummer: 134915

JOHN GUEST
SPEEDFIT EINDKAP MET BRUG

Geschikt voor aansluitingen van (design)
radiatoren uit de muur of  uit de wand. 
Door gebruik te maken van de eindkap-
pen blijft de afstand die nodig is voor aan 
te sluiten (50mm) gelijk, waardoor dit 
niet door stucadoors en dergelijke kan 
worden beïnvloed.

15 mm
Artikelnummer: 134910
15 mm + ontluchtingsventiel
Artikelnummer: 134911
16 mm
Artikelnummer: 134914
16 mm + ontluchtingsventiel
Artikelnummer: 134913

MCALPINE
RUIMTEBESPARENDE BOCHT

Horizontaal verstelbaar, geschikt voor 
elke sifon met inlaatwartel 1.1/2”.

Uitlaat 1.1/2”
Artikelnummer: 295285
Uitlaat 40 mm, 90 graden
Artikelnummer: 295286

VIEGA
RUIMTEBESPAREND 
MEUBELSIFON 32 MM X 1.1/4”

Met deze ruimtebesparende sifon 
verplaats je het sifondeel zover mogelijk 
naar de muur waardoor deze niet in de 
weg komt te zitten voor de meubellade.

Artikelnummer: 297030



Voor meer informatie over de toepassingsmo-
gelijkheden van producten, kunt u altijd contact 
met onze productspecialisten opnemen via 
verkoop@vanwalraven.com of  0297 300 000. 

Advies op maat

TEGELMAATJE

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel 
voor stratenmakers, hoveniers en tegel-
zetters. Te gebruiken voor aftekenwerk 
tot maximaal 60cm. Door gebruik te 
maken van de geleiders kan dit worden 
uitgebreid tot één meter.

Stratenmaker, 60 cm
Artikelnummer: 900255
Geleiderset, 100 cm
Artikelnummer: 900257

SLIM TUBE

Slim Tube is slechts 20 mm diep, u dient 
dus veel minder te hakken en te frezen. 
De kans dat de muur beschadigt is ook 
verleden tijd. Gemaakt van PVC, op maat 
inkortbaar. 

Inclusief  overgangsrubber 40/32  en 
speciekap. Door de ovale vorm is het 
volume van de Slim Tube groter dan bij 
PVC rond 40 mm. Bocht 90° ingang, 40 
mm inwendig (sifon aansluiting). Bocht 
90° uitgang, 50mm uitwendig (afvoer 
aansluiting). Lengte = 750 mm B=65 mm 
D=20 mm. 

Artikelnummer: 297022

NEDCO
RVS BUITENROOSTER ECO+ 

Een fraai design RVS gevelrooster met 
vaste lamellen, geschikt voor het recht-
hoekige Eco+ ventilatiekanaal 

• 169x77 mm
• Voorzien van terugslagklep

Artiktelnummer: 810571


