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Temperatur:  -40 til +130 grader
 Krop: Syrefast stål AISI316
Bolte:  Syrefast stål AISI316
Møtrikker: Syrefast stål AISI316
Pakning: Pakningen er i NBR
Anvendelse:  Kun midlertidig løsning
Maks. arbejdstryk: 5 bar

Syrefast reparations klemme
Tracon reparationsklemmer er udført i syrefast mate-
riale og de findes i både en kort og lang udgave. Repa-
rationsklemmer er velegnet til midlertidig reparation 
af utætte rør i dimensioner fra 21 til 64 mm. 

Vvs - nr Str. Dim Længde Stk/Karton

101380010 1/2” 21-25 mm 60 mm 10

101380020 3/4” 26-30 mm 60 mm 10

101380030 1” 33-37 mm 60 mm 10

101380040 1 1/4” 42-45 mm 60 mm 10

101380050 1 1/2” 48-51 mm 60 mm 10

101380070 2” 60-64 mm 60 mm 10

101380210 1/2” 21-25 mm 100 mm 10

101380220 3/4” 26-30 mm 100 mm 10

101380230 1” 33-37 mm 100 mm 10

101380240 1 1/4” 42-45 mm 100 mm 10

101380250 1 1/2” 48-51 mm 100 mm 10

101380270 2” 60-64 mm 100 mm 10

Kort model

Lang model
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Direktør/CEO
BOYE LUNDGAARD

T:  +45 4170 5555
M: +45 4170 5551
Mail: bal@nordicaquasolutions.com

Nordic Aqua Solutions, som er lokaliseret i Nord-
jylland, har en stor viden og erfaring der gør at vi 
håndplukker produkter og løsninger på højeste 
kvalitetsniveau.

En af de vigtigste parametre for at kunne levere 
på så højt kvalitetsniveau er vores medarbej-
dere, som med deres lange erfaring inden for 
branchen har tilegnet sig den helt rette specialist 
viden og forståelse, der gør dem i stand til at 
skabe de helt rigtige unikke løsninger i tæt sam-
arbejde med kunder såvel som leverandører.

Den stærke ejerstruktur sikrer stabilitet, som er 
med til at forkorte værdikæden mellem kunde og 
producent. Derved sikres en mere effektiv proces 
omkring produktudviklingen – stadig i tæt samar-
bejde med vores kunder.

Virksomhedskulturen er altafgørende og tager 
afsæt i følgende værdisæt:

Positiv:
• Problemer bliver til udfordringer, der så bliver

til muligheder.

Troværdighed:
• Åbenhed, ærlighed, stoler på vores medar- 
 bejdere og vores samarbejdspartnere.
• Vi gør det, vi siger.

Viljestyrke:
• Vil og kan nå de ambitiøse mål der bliver sat.
• Vi giver aldrig op og det giver stolthed.

Vil du høre om os og hvordan vi kan samarbejde med din virksomhed, så kontakt os på:

Velkommen som kunde hos Nordic Aqua Solutions ApS, hvor du altid vil 
være i centrum


