
De perfecte klik!

Het nieuwe Vision push fit-systeem 
van Henco met álle voordelen van DYKA

Met een landelijk netwerk van 20 filialen 

is DYKA altijd in de buurt. Meestal hebt u 

binnen een half uurtje rijden de benodigde 

materialen. Maar bezorgen kan ook! 

En als u vóór 17.00 uur bestelt, dan 

staat het de volgende dag op de door u 

opgegeven bestemming.

Snelle levering

Online bestellen via onze e-Shop heeft veel voordelen. 

Want bij bestellingen per fax of telefoon ontstaan fouten 

doordat alles wordt overgetypt of -geschreven. Als u via 

de e-Shop bestelt, worden die fouten niet gemaakt.  

En u krijgt op alle e-Shop bestellingen 1% extra korting! 

Kijk op www.dyka.com, klik Nederland en vervolgens 

e-Shop.

Bestellen via de e-Shop

Al meer dan 50 jaar gaat DYKA voorop 

met de ontwikkeling van een uniek 

assortiment. Met eigen productinnovaties 

en zorgvuldig geselecteerde producten 

van toonaangevende fabrikanten. DYKA 

biedt voor elk leidingprobleem een 

oplossing. Volgens onderzoek beoordelen 

installateurs onze leidingsystemen als 

“beter sluitend, betrouwbaarder (minder 

lekkage) en sneller te monteren”.  

In de klantrelatie met DYKA wordt 

onze praktijkkennis hoog gewaardeerd. 

Niet verwonderlijk, want daar zijn we 

uiteindelijk groot door geworden.

Aan de leiding met kwaliteit 

en kennis

DYKA B.V., Produktieweg 7, 8331 LJ  Steenwijk / Postbus 33, 8330 AA  Steenwijk, Nederland
Tel.: +31(0)521-534911, Fax: +31(0)521-534371, E-mail: info@dyka.com, Internet: www.dyka.com

DYKA, member of TESSENDERLO GROUP

Als u meer wilt weten over een van de producten van 

Henco of over andere DYKA producten, neemt u dan 

contact op met de afdeling verkoop op ons hoofdkantoor 

in Steenwijk: 0521 - 534911. Wij voorzien u graag van 

alle gewenste informatie.

Meer informatie?
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Zo aan de slag

Henco Vision: De perfecte klik

En wéér heeft DYKA een geweldig product van 

Henco in haar assortiment: Vision push fit.  

Het snelle, super gemakkelijke kliksysteem voor 

leidingen met warm en koud stromend water. 

Henco Vision push fit verwerkt u zonder pers-

machine en steeksleutel. U kort de buis in op de 

gewenste lengte, even kalibreren, klik en klaar!

 

Henco Vision push fit is zeer geschikt om te 

combineren met Henco Pers. Alle prefab en 

grote series doet u bijvoorbeeld met Henco 

Pers en op de bouw past u Henco Vision toe. 

Fantastische producten van Henco bij DYKA,

samen met ruim 8.000 andere uiterst 

hoogwaardige artikelen voor de installatie-

branche. En als u dan ook nog weet dat DYKA 

binnen 24 uur bezorgt, snapt u vast wel waarom 

het klikt tussen Henco en DYKA!

Als u vandaag bestelt, kunt u morgen al 

aan de slag met Henco Vision. Alle 20 

vestigingen van DYKA hebben ruim 70 

verschillende koppelingen, overgangen, 

knieën, verloopstukken, muurplaten en 

verdelers op voorraad in 16, 20 en 26 mm. 

Maar natuurlijk ook de flexibele Henco 

Buis en het Pers systeem. Alle artikelen zijn 

KOMO en KIWA gecertificeerd. 

Kijk voor het volledige assortiment op 

www.dyka.com.

Perfectie zonder perstang

Met Henco Vision hebt u voor het maken 

van een 100% betrouwbare verbinding 

geen kostbare perstang nodig. Alleen de 

Henco Guillotineschaar om de buis af te 

korten en de Henco Kalispeed (metaal) om 

te kalibreren, dat is alles. In drie stappen 

monteert u iedere verbinding:

 

1. Afkorten - altijd 90º haaks

2.  Kalibreren - buis centreren en aan  

binnen- en buitenzijde afschuinen

3.  Steken - het zwarte beschermkapje 

verwijderen en de buis tot aan de  

aanslag in de koppeling steken.  

De controlevenstertjes kleuren dan 

volledig wit: uw zekerheid van een 

perfecte verbinding.

1. Afkorten

2. Kalibreren

3. Steken
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Het Henco push fit-systeem bestaat uit precisieonderdelen 

van hoogwaardige materialen. Behalve de roestvrijstalen 

grijp- en steunringen is de koppeling volledig gemaakt uit 

PVDF. Deze kunststof is uitermate druk- en temperatuur-

A - PVDF lichaam en EPDM O-ringen

B -  PVDF huis met controlevenstertjes en transparante  

kunststofring. Deze ring voorkomt dat verontreinigingen  

het kliksysteem beïnvloeden.

C - Roestvrijstalen grijpring

D - Roestvrijstalen steunring

E - Conische PVDF klemring

F -   PVDF schroefdop met EPDM O-ring tegen instromen  

van bijvoorbeeld betonwater + 3 demontagegaatjes

A B C D E F

Bij zorgvuldige montage kan er met Henco Vision 

praktisch niets mis gaan. Maar het kan natuurlijk 

zijn dat een leiding verlegd of aangepast moet 

worden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of 

wijziging in het leidingstelsel. Henco Vision is in 

een handomdraai demonteerbaar.

Ook démontage in ‘n handomdraai

bestendig, optimaal geschikt voor warm en koud stromend 

water en combineert een zeer hoge mechanische sterkte 

met een enorme flexibiliteit: buiging is mogelijk tot wel 10º.

Henco Pers: perfectie 
                              in installatiewerk
Naast het snelle Henco Vision levert DYKA al een 

aantal jaren Henco Pers: vaste persverbindingen, 

veilig voor draai- en trekbelastingen. Henco Pers 

vraagt om een korte maar zorgvuldige voorbereiding 

van de buis, pershuls en fitting. U verwerkt Henco 

Pers vervolgens met de perstang van Henco en in 

een paar seconden is de verbinding klaar. De kunst-

stof perskoppelingen zijn bestand tegen de meest 

extreme temperaturen (van -40C° tot +150C°),  

hebben een zeer hoge slijtageweerstand en een 

enorme mechanische sterkte en hardheid. Henco 

Pers is bijzonder geschikt voor grote series en 

prefab leidingsystemen. Henco Pers is leverbaar 

in 14, 16, 20, 26, 32, 40, 50 en 63 mm. Voor de 

toepassing van Henco Pers bij gasleidingen kunt u 

kiezen uit een diameter van 16, 20, 26, 32 

en 40 mm.

1)  Buis met de speciale Henco  

Guillotineschaar afkorten.

5)  Controleer de fitting en klaar!

 

4)  De fitting vastzetten met de Henco 

perstang. De geleidingsril zorgt voor 

de juiste positie van de persbek.

3)  Alle verbindingen zijn voorzien van  

een pershuls en een isolatiering. 

 

De gekalibreerde buis tot aan de  

aanslag in het hulpstuk schuiven. 

 

Kijk in de controlevensters of de buis 

voldoende diep is ingestoken.

2)  Kalibreren: Buis centreren en aan  

binnen- en buitenzijde afschuinen met 

de Henco Kalispeed.
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Alupex buis van Henco: 
                        een betere flexibele buis bestaat niet

Henco Vision en Henco Pers zijn niets zonder de flexibele alupex buis van Henco, eerder 

door DYKA geïntroduceerd als de flexibele verleiding in warm en koud.  

Deze flexibele buis is niet alleen geschikt voor koud en verwarmd drinkwater maar ook 

voor verwarming en gas. Dus één buis voor alle toepassingen, verkrijgbaar in 14, 16, 20, 

26, 32, 40, 50 en 63 mm.

5 lagen veiligheid

De binnen- én de buitenbuis zijn elektro-

nisch vernet en voldoen aan de strengste 

normen. Kenmerkend voor de alupex buis 

van Henco zijn de 5 lagen die een optimale 

kwaliteit garanderen. Dat maakt de buis 

niet alleen oersterk, maar ook veilig.   

De kern van de buis is een unieke, over-

langs gelaste, extra dikke aluminium laag 

met een gegarandeerde zuurstofdichtheid 

en vormvastheid. De buitenste, vernette  

PE laag biedt de benodigde bescherming 

bij ruw gebruik op de bouwplaats.

Voordelen op een rij

•  Alle voordelen van kunststof én metaal

•  0,4 mm overlangs, homogeen gelaste 

aluminium kern

•  100% zuurstofdicht

•  Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt

•  Volledig corrosiebestendig

•  Geen chemische en elektrochemische 

beïnvloeding

Technische gegevens

Buitendiameter  (mm) 14 16 20 26 32 40  50 63

Binnendiameter (mm) 10 12 18 20 26 33 42 54

Wanddikte (mm) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Aluminiumdikte (mm) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2

Max. bedrijfstemperatuur (°C) 95 95 95 95 95 95 95 95

Max. bedrijfsdruk (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10

Lineaire uitzettingscoëfficiënt (mm/mK) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Minimale buigradius (mm) 5xDu 5xDu 5xDu 5xDu - - - -

Gewicht (kg/m) 0,08 0,125    0,142 0,252 0,390 0,528 0,766 1,155

Inhoud (l/m) 0,072 0,113 0,201  0,314 0,530 0,803 1,320 2,042

 

Let op! Voor gasleidingen is Henco Buis leverbaar in de buitendiameters 16, 20, 26, 32 en 40 mm.

 

Henco Vision, Pers én Buis met alle voordelen van DYKA

Belangrijk voordeel van de Henco producten 

in het DYKA assortiment is natuurlijk het 

grote gebruiksgemak van het product,  

gekoppeld aan de sublieme kwaliteit. Maar 

een nog groter voordeel is misschien wel 

DYKA zelf. Want DYKA levert u niet alleen 

een breed assortiment van de Henco- 

producten, maar ook nog eens ruim 8.000 

andere artikelen voor de installatiebranche. 

En daar komen onze bewezen lever-

betrouwbaarheid, persoonlijke service, 

en vakkennis gratis bij.

•  Binnen- en buitenbuis door  

elektronenbestraling vernet

•  Grote bestendigheid tegen druk  

en temperatuur

•  Glad oppervlak, gering drukverlies

•  Gemakkelijk te buigen, ook bij lage  

temperaturen

•  Licht in gewicht

•  Behoudt de gebogen vorm

6 7
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