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• Unieke natuurlijke ventilatie tegen condensvorming.
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zitten.
• Kogelkranen (optioneel) die met een kwartslag geopend
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• Tapkraantjes (optioneel) voor het makkelijk ontwateren
van de waterleiding voor de winterstop.
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Nederland, België, Denemarken, Zweden, Duitsland, Polen, Slowakije, Zwitserland, Slovenië, Litouwen.
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“kwaliteit, kennis en keuze in kunststofleidingwerk. voor aanschaf,
advies en aanpassing van ondergrondse infrastructuren”
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