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Met Topfit  
kies je  

voor gemak
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Montage zonder lijm

Direct waterdicht

Supersnel installeren

Makkelijk nastellen

Blijvend flexibel
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Montage zonder lijm

Nieuwe standaard

Met Topfit Binnenriolering zet Pipelife 
een nieuwe standaard neer. Wij hebben 
dit systeem bedacht om veiligheid, 
gemak en snelheid aan elkaar te 
koppelen. U merkt direct de voordelen. 

Als u eenmaal met Topfit heeft 
gewerkt, wilt u niets anders 
meer. 

Rubber binnenring

Het grote gemak van Topfit zit ‘m in 
de speciale rubber binnenring. Die 
zorgt ervoor dat u leidingen alleen naar 
binnen hoeft te drukken en makkelijk 
kunt nastellen. Lijmen is niet meer 
nodig. Dat scheelt een hoop werk 
en biedt u gelijk de zekerheid dat 
verbindingen goed vastzitten. 

Topfit Binnenriolering van Pipelife 
monteert u met het grootste gemak.  
Het past direct, zonder lijm. 

Plezierig werken en zo klaar: 
daarom kiest u vanaf nu voor Topfit.

10-15 mm

expansie ruimte

Top!
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Direct waterdicht

Het gaat vanzelf

Het mooie van Topfit Binnenriolering is het gemak waarmee u monteert, alsof u het 
nooit anders heeft gedaan. Tijdens de montage hoeft u zich nooit af te vragen of de 
verbindingen wel goed afsluiten. De totale riolering is vanzelf waterdicht.

Innovatief hoogstandje

Topfit is het resultaat van innovatief denken bij Pipelife. De eigenschappen van de 
rubber binnenring zijn hierbij van groot belang. De ring heeft zowel een bepaalde 
hardheid als soepelheid. Dat zorgt voor de juiste weerstand en daarmee ook voor  
de beste afsluiting. In al zijn eenvoud een innovatief hoogstandje.

Bij riolering draait het om 
waterveiligheid. In het circuit 
moet het overal goed stromen 
en nergens lekken. Topfit 
Binnenriolering is zo gemaakt  
dat u hier altijd op kunt rekenen. 

PIPELIFE: TOPSPECIALIST IN KUNSTSTOF

Expertise is niet iets wat je zomaar krijgt, maar 
wat je hebt opgebouwd. Pipelife heeft dat met 
kunststof. Al decennialang, tot de dag van 
vandaag, verzamelen wij kennis en ervaring 
op dat gebied. Het gaat terug tot de vroegste 
historie van ons bedrijf, dus kunststof zit in ons 
DNA. Pipelife mag zich specialist op topniveau 

noemen. Dit topspecialisme stelt ons in staat 
steeds weer nieuwe producten te bedenken. 
Producten waar u als klant plezier aan beleeft 
en profijt van hebt. Topfit Binnenriolering is zo’n 
product, precies passend bij wat u wenst. 

Top!

Top!
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Sterk op alle onderdelen

In het assortiment van Topfit is alles  
goed doordacht en nauw op elkaar 
afgestemd. Dat maakt deze nieuwe 
productenrange sterk op alle 
onderdelen. Leidingen, bochten, 
koppel- en verloopstukken, doppen, 
beugels en rozetten: het sluit allemaal 
perfect op elkaar aan.

Gemaakt voor uw gemak

Doordat u met alle onderdelen van Topfit 
zo soepel kunt werken, ervaart u een 
nieuwe manier van installeren. Het gaat 
vlotter, met meer plezier en voldoening. 

Of het nu om kleine, grote, eenvoudige of ingewikkelde installaties gaat: met Topfit Binnenriolering wint u enorm veel tijd. 
De montage gaat met zo veel gemak en souplesse, dat u supersnel klaar bent.
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U zult in de praktijk 
merken dat  

Topfit Binnenriolering 
inderdaad is gemaakt 

voor uw gemak.

Supersnel installeren
Top!

Haaks afzagen

Invoeren

Afbramen

Insmeren glijmiddel

Nastellen

Ontvetten
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Topfit Binnenriolering is geen statisch 
maar juist een dynamisch systeem. 
Zodra u de onderdelen met elkaar 
verbindt, zult u merken dat er altijd 
voldoende beweging in blijft voor 
nastellen.

Passend in elke situatie

In de installatiepraktijk is elke situatie 
weer anders. Daar heeft Pipelife reke-
ning mee gehouden bij de ontwikkeling 
van Topfit. Indien gewenst kunt u de 
buizen en hulpstukken enkele centime-
ters in- of uitschuiven. Handig daarbij 
dat u de onderdelen ten opzichte van 
elkaar ook kunt draaien.

Alles wat u extra kunt met Topfit 

Binnenriolering kunt u niet met traditionele 

riolering. Topfit werkt gewoon makkelijker, 

prettiger en sneller. Dit noemen wij ‘het 

nieuwe monteren’. 

Ervaar zelf hoe aangenaam dat is!

Het 
nieuwe 

monteren

Makkelijk nastellen
Top!

TOPFIT
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Traditioneel rioleringswerk is meestal onveranderbaar zodra het eenmaal is geïnstalleerd. Maar met Topfit Binnenriolering kunt u 
nog alle kanten op. Goed om te weten dat Topfit blijvend flexibel is.

Zonder lijm kunt u meer

Omdat de onderdelen van Topfit Binnenriolering niet zijn 
verlijmd, kunt u ze eenvoudig demonteren. Alles wat eerder is 
geïnstalleerd kan weer uit elkaar worden gehaald. 

Dus mocht het nodig zijn om iets te veranderen, dan biedt 
Topfit u daar alle mogelijkheden voor. 

Ideaal bij verbouwingen

Het feit dat u een Topfit Binnenriolering onder elke 
omstandigheid kunt aanpassen, is een belangrijk pluspunt. 
Het is een goed verkoopargument naar uw klanten. Want 
mochten zij ooit besluiten tot een verbouwing, dan kan 
het rioleringswerk van Topfit snel en zonder ingrijpende 
maatregelen worden verlegd. Of het nu een kleine of grote 
klus betreft: met Topfit is een aanpassing zo gepiept. 

Blijvend flexibel
Top!
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Een compleet assortiment

Topfit Binnenriolering bestaat uit een compleet assortiment onderdelen die stuk voor stuk 
perfect op elkaar aansluiten. Het is een totale range aan topproducten, waarmee u zonder 
lijm supersnel rioleringswerk kunt uitvoeren. 

Top!

Topfit is direct waterdicht, 
makkelijk na te stellen  

en blijvend flexibel.

TOPFIT
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Alle producten van Topfit op een rij
De belangrijkste producten van Topfit zetten wij nog even alfabetisch voor u op een rij. 

Wilde u bepaalde onderdelen op zicht ontvangen of een bestelling plaatsen. 
Neem dan contact op met Pipelife Nederland via 0228 355 555 of stuur een email naar info@pipelife.nl.

TF STEEKMOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196170511
40 grijs 2196170512
50 grijs 2196170513
75 grijs 2196170514
110 grijs 1196901159

TF BOCHT 90º MOF/MOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196172361
40 grijs 2196172362
50 grijs 2196172363
75 grijs 2196172364
110 grijs 1196900133

TF T-STUK 90º 3XMOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32x32 grijs 2196172081
40x40 grijs 2196172082
50x50 grijs 2196172084
75x75* grijs 2196172088
110x110* grijs 1196901274
*met stroomprofiel

TF BOCHT 90º MOF/SPIE
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196170361
40 grijs 2196170362
50 grijs 2196170363
75 grijs 2196170364
110 grijs 1196900136

TF BOCHT 30º MOF/SPIE
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196170321
40 grijs 2196170322
50 grijs 2196170323
75 grijs 2196170324
110 grijs 1196900093

TF INZETVERLOOP R VERJONGD SPIE/MOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
50x32 wit 2196180572
75x32 wit 2196180574
75x50 grijs 2196170575
110x50 grijs 2196170577
110x75 grijs 2196170578

TF OVERSCHUIFMOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196170521
40 grijs 2196170522
50 grijs 2196170523
75 grijs 2196170524
110 grijs 1196900809

TF BOCHT 45º MOF/MOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196172331
40 grijs 2196172332
50 grijs 2196172333
75 grijs 2196172334
110 grijs 1196900109

TF T-STUK 45º 3XMOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32x32 grijs 2196172001
40x40 grijs 2196172002
50x50 grijs 2196172004
75x75 grijs 2196172008
110x110 grijs 1196901242

TF BOCHT 45º MOF/SPIE
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 2196170331
40 grijs 2196170332
50 grijs 2196170333
75 grijs 2196170334
110 grijs 1196900112

TF INZETVERLOOP SPIE/MOF
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
50x32 wit 2196180581
50x40 wit 2196180582
75x50 grijs 2196170585
110x50 grijs 2196170589
110x75 grijs 2196170590

TF CLIP
Diameter (mm) Kleur Art. nr.
32 grijs 1196901197
40 grijs 1196901198
50 grijs 1196901199

Top!

Topfit is niet verlijmbaar!
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Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7 Postbus 380
1601 MA  Enkhuizen 1600 AJ  Enkhuizen
T 0228 35 55 55
E info@pipelife.nl

www.pipelife.nl

Top!

Topfit
De nieuwe standaard  
in binnenriolering


