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             Inlopps- och utloppsslangar för vatten

                   Slangen som kopplar det mesta
               snabbt, flexibelt och servicevänligt!
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Vibraflex och Modulflex®
Vibrationsdämpande slangar som ersätter kopparrör och förkortar arbetstiden väsentligt. Underlättar vid 
svåra krökar och trånga utrymmen vid installation av pumpar, värmepumpar, pannor, expansionskärl, stora 
tvätt- och diskmaskiner mm. Omflätning i galvaniserat stål. Kan även levereras med omflätning i rostfritt stål 
samt i andra längder och utföranden. Innerslang som standard i EPDM men kan även levereras i butyl.
Art nr, priser mm – se separat prislista

Vibraflex
Tekniska data:
Max temp:  90°C
Max tryck:  dia 20-32: 10 bar
Inv. dia (mm):  15, 20, 25, 32, 40, 50
Längder:  400 – 1500 mm som standard
Kopplingar:   mässing

  R15, R20, R25, R32, R40, R50
                          I   = plant säte, löpande mutter, inv.                     
                                 inv gänga

  IV = plant säte, löpande mutter, inv. 
                                      inv gänga, vinkel

                                                                            U  = fast utv gänga
                                                                        Packningar:              Fiber (alt EPDM)

Modulflex®
            Teknisk data:
              Max temp: 90°C

Max tryck: 10 bar
Inv. dia (mm): 15,20,25
Längder: 400 – 1500 mm
Kopplingar: mässing, slätände 15,22,28 mm

Isolering
Regaflexslangar kan, på begäran, även levereras med en böjlig och smidig värmeisolering av Armaflex. Isoleringen monteras 
på slangen, där den pressas fast i var ände på slanghylsan, så att en effektiv vattentäthet mot den omgivande luften 
uppnås. På så sätt undviks risken för kondens innanför isoleringen och därmed också korrosion på slangens metallhölje. 
Ringar i plast eller stål och kopplingar i  mässing.

Combiflex®/Nylflex®/Flexonox
Kopplar snabbt och lätt samt är flexibel och smidig. För installation av diskmaskiner, tvättmaskiner, dryckesautomater, 
duschkabiner mm. Omflätning i galvaniserat stål – Combiflex® – eller nylon – Nylflex® – med kopplingar i förnicklad 
mässing. Kan även levereras med omflätning i rostfritt stål – Flexonox – samt i andra längder och utföranden. Innerslang 
som standard i EPDM. Levereras butiksförpackad i plastpåse med handtag, men kan även levereras i bulk. Typgodkänd.



                               Regaflex Flexibla Slangar
Jan 2018

           
                                              3/4                                                 K:R /PR/01/Regaflex/180322

Art nr, priser mm – se separat prislista

Teknisk data:
Max temp: 100°C
Max tryck: 10 bar
Inv. dia (mm): 8
Längder: 0,5 – 4m som standard
Kopplingar: förnicklad mässing

R15, R20
I    = inv. gänga, plant säte, löpande mutter
IV = inv. gänga, vinkel, plant säte, löpande 
mutter

Packningar: EPDM (alt fiber)

Kitflex®
Ersätter helt kopparrör och förkortar arbetstiden väsentligt vid installation av bl a WC, duschkabiner, bide´ tvättställ, 
dryckesautomater mm. Omflätning i rostfritt stål. Kan levereras i andra längder och utföranden. Innerslang som standard i 
EPDM. Förpackade parvis i plastpåse, men kan även levereras i bulk.

Teknisk data:
Max temp: 100°C
Max tryck: 10 bar
Inv. dia (mm): 8
Längder: 200 – 1500 mm som standard
Kopplingar:           förnicklad mässing

R15 stand   
I   = inv. gänga, plant säte, löpande mutter
IV = inv. gänga, plant säte, löpande mutter,

                           vinkel. Kan även levereras med 
andra 

kopplingar, t ex utv 10x1 mm, slätände 10 alt 
                                             12mm, klämringskoppling, R10 mfl
                  Packningar:            EPDM (alt fiber)

 

Hydropex och Flexpex 
Flexibel slang i mjuk pex, för blandare, WC, duschkabiner, dryckesautomater, disk- och tvättmaskiner mm.
Fläta i rostfritt stål, koppling i förnicklad mässing, gummipackningar alt fiber. Livsmedelsgodkända.
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Förpackad i påse. På begäran kan andra längder och kopplingar levereras.
Art nr, pris mm se separat prislista.

Hydropex
Längd 500 - 4000 mm. Kopplingar standard inv R15 och R20, vinkel eller rak alt utvändig, förpackad i påse alt bulk.

Flexpex
Längd 200 - 1500 mm. Levereras parvis i påse alt bulk. Kopplingar standard inv R15. Finns även inv vinkel,
slätände 10 alt 12 mm, utv 10x1, klämringskoppling.

Teknisk data
Dia, inv x utv (mm)                    8X13                      
Normalt flöde vid 3 bar (L/min)             18                            
Min böjradie (mm)        22                               
Max arbetstryck (bar)        10                             
Max temp                                              90°C           
Dricksvatten        ja                              
Livsmedelsanvändning        ja                                  
Innerdiameter (mm) koppling                4,7 

Regapex och Kitpex
Pålitlig styv pexslang, exkl fläta, för blandare, duschkabiner, dryckesautomater, disk- och tvättmaskiner mm.
Typgodkänd. Som standard dia 6x10mm. På begäran kan andra längder och kopplingar erhållas.
Art nr, pris mm se separat prislista

Regapex
Pexslang exkl fläta med kopplingar i förnicklad mässing. gummipackningar alt fiber. 
Levereras i plastpåse alt bulk. Finns i längder 500 – 4000 mm. Kopplingar inv R15, R20, rak eller vinkel alt utv.

Kitpex
Pexslang exkl fläta med kopplingar i förnicklad mässing, gummipackningar alt fiber. 
Levereras parvis i plastpåse alt bulk. Finns i längder 200 – 1500 mm. Kopplingar inv R15 rak som  standard,
finns även med inv R10, vinkel, slätände 10 alt 12mm, utv 10x1 mm, klämringskoppling.

Teknisk data
Dia inv x utv (mm)                  6x10            
Normalt flöde vid 3 bar (L/min)         19               
Min böjradie (mm)                                  60               
Max arbetstryck (bar)         10               
Max temp                                               90°C           
Dricksvatten         ja                
Livsmedelsanvändning                             ja                
Innerdiameter (mm) koppling                 4,7              


