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VERWACHT REPICO® OPLOSSINGEN



HOEKVERDRAAIING
De Repico® koppeling kan een grote 
hoekverdraaiing tot wel 5° aan, mede 
hierdoor is de Repico® pijpkoppeling 
eenvoudig te monteren op lastige en 
kleine plekken.

AXIALE UITLIJNING
Meestal is een nauwkeurige uitlijning van 
de buis een vereiste tijdens de installatie, 
de Repico® pijpkoppelingen bieden een 
axiale borgverbinding en kunnen hierdoor 
een onjuiste uitlijning opvangen.

AXIALE BEWEGING
Externe omstandigheden kunnen axiale 
buisbewegingen versterken, de Repico® 
pijpkoppelingen bieden een oplossing, 
waarbij leidingen kunnen uitzetten en/of 
krimpen.
 

TRILLINGEN
De zachte afdichtingsmaterialen van de 
Repico® pijpkoppelingen absorberen 
trillingen, geluid en verminderen 
vermoeidheid in het leidingsysteem.

BESCHADIGING BUISOPPERVLAK
Leidingen kunnen een onregelmatig 
en beschadigd oppervlak hebben, het 
Repico® rubber is in staat om deze 
oneffenheden te absorberen.

VERVORMDE LEIDINGEN 
Leidingen zijn niet altijd volledig rond, 
maar juist licht ovaal, de Repico® 
pijpkoppelingen kunnen deze vervorming 
opvangen.

GEAVANCEERDE 
AFDICHTINGSEIGENSCHAPPEN

Progressieve afdichtings- en 
verankeringssystemen
Als gevolg van de inwendige druk van het 
medium in de buis wordt de Repico® afdichting 
tegen het buisoppervlak aangedrukt en de 
tandjes van de gripring grijpen zich vast in het 
buisoppervlak waardoor de grip op de leiding 
toeneemt.

-30°C / + 110°C
Geschikt voor (drink)water, 
lucht, alcohol, zuren

-25°C / + 80°C
Geschikt voor water, gas, 
koolwaterstofvloeistoffen

-70°C / + 200°C
Geschikt voor heet water, 
stoom, zuren, hete lucht, gas

-30°C / +250°C
Ozon, zuurstof, zuren
water, lucht, alcohol, zuren

Gebruiksvriendelijk

TOEPASSINGSVOORDELEN

Afdichtingsmaterialen van hoge kwaliteit
De unieke rubberen afdichting wordt speciaal 
voor het Repico® programma vervaardigd in 
onze eigen rubberfabriek.

VOORBEELD TOEPASSINGSGEBIEDEN

De Repico® pijp- en reparatiekoppelingen 
bieden een snelle en eenvoudige 
verbindingsoplossing voor alle leidingen, waarbij 
hoekverdraaiing is toegestaan. Vanwege het 
compacte ontwerp uitermate geschikt voor 
installatie in een kleine ruimte. De pijp- en 
reparatiekoppelingen zijn toepasbaar in veel 
verschillende processen en markten, zoals:

• Ontziltingsinstallaties
• Proces water 
• Koelwater
• Procesinstallaties
• Perslucht
• Drinkwater
• Stadsverwarming
• Afvalwater
• Waterdistributie
• Appartementgebouwen
• Afvalwaterzuiveringsinstallaties
• Stoom, lage temperatuur
• Stoom condensaat
• Brandbestrijding 
• Motorkoelsystemen

Voor het aandraaien Na het aandraaien

Slip variant (flexibel)

Grip variant (trekvast) 

Lichtgewicht Eenvoudige installatie

Besparing van tijd / 
installatiekosten

Ruimtebesparend
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REPICO® PIJP- EN REPARATIEKOPPELINGEN GESCHIKT VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

HOGE KWALITEIT

De Repico® koppelingen zijn verkrijgbaar in hoogwaardige en
duurzame materialen, die uiteraard zeer corrosiebestendig zijn, 
uitermate geschikt voor uw specifieke toepassing.

1 Huis AISI316
2 Zijbaars AISI316
3 Bout AISI316 (Teflon gecoat)
4 Moer AISI316
5 Sluitring AISI316
6 Grip segment AISI301H
7 Afdichting EPDM / NBR / Silicone / FKM-rubber Andere materialen op aanvraag

GESCHIKT VOOR ALLE LEIDINGMATERIALEN:

REPICO®

GARANTIE

Op alle Repico® producten wordt standaard garantie 
gegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie 
over garantievoorwaarden voor uw toepassingen.

ONTWORPEN IN NEDERLAND

Alle Repico® eindproducten worden vervaardigd in onze 
ultramoderne productiefaciliteit door zeer bekwame en 
toegewijde professionals.

Asbestcement Grijs en nodulair gietijzer Beton GRP

PE PVC Staal Roestvast staal en legeringen

De Repico® koppelingen zijn voorzien van hoogwaardige 
rubberen afdichtingen die speciaal in onze eigen 
rubberfabriek zijn ontwikkeld voor veeleisende processen, 
zoals diverse industriële toepassingen.

De maatvoering varieert van 15 mm tot 2000 mm en er is 
een Grip (trekvast / bestand tegen axiale beweging) en een 
Slip (flexibel / niet trekvast) variant.

De Repico® producten zijn leverbaar in verschillende 
inbouwlengtes en drukklassen. 

De kwaliteit van de toegepaste materialen is conform 
de strikte eisen binnen uw branche. Met onze eigen 
testfaciliteiten zorgen we ervoor dat aan uw hoge 
verwachtingen wordt voldaan.
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REPICO PIPE AND REPAIR COUPLINGS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS.

AVAILABLE HIGH QUALITY MATERIALS

The Repico® products are available in durable and corrosion 
resistant materials, suitable for your specific application.

1 Body AISI316
2 Slide plate AISI316
3 Bolt AISI316 (Teflon coated)
4 Bar nut AISI316
5 Bar washer AISI316
6 Grip segment AISI301H
7 Sealing EPDM/NBR/Silicone/FKM rubber Other materials on request

SUITABLE FOR ALL PIPING MATERIALS:

REPICO® FACILITY

WARRANTY

On all the Repico® products is a standard warranty 
provided. Please contact us for more information on 
warranty terms and conditions for your applications.

DESIGNED IN THE NETHERLANDS

All final Repico® products are manufactured in our state-
of-the-art production facility by highly skilled and dedicated 
professionals.

Asbestos Cement Cast & Ductile Iron Concrete GRP

PE PVC Steel Stainless Steel & Alloys

The Repico® products are fitted with high quality rubber 
sealings especially developed in our rubber manufacturing 
plant to suit demanding processes and environments, such 
as industrial applications.

The sizes range from 15mm to 2.000mm in an axial tensile 
restraining grip version and a non-tensile axial flexible slip 
version.

The Repico® products can be delivered in standard, 
medium and high pressure versions in a variety of built-in 
lengths.

The material quality of the components are in strict 
accordance with the demands and requirements of 
your market. With the in-house test facilities we ensure 
compliance to your needs.
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