
Ligt uitstekend in de 
hand, dankzij de  

antisliphandgrepen.

PomPontstoPPer

Zet uw leidingen 
onder druk !

Nieuw 
Design

2 opzetstukken voor alle 
ontstoppingswijzen.



2 opzetstukken en een maximale druk voor het 
ontstoppen van wastafels, douches, toiletten…

Omschrijving Aantal referentie

Pompontstopper 1 290210

Pompontstopper 6 290215

Pompontstopper op 
verkoopstandaard 12 290216

Technische gegevens

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX - J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp 
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - info@ckfive.be

De opzetstukken zijn bestendig 
tegen huishoudelijke onts-
toppingsmiddelen* en zodanig 
ontworpen dat zij eenvoudig te 
plaatsen zijn en terugstromen 
zoveel mogelijk beperken.

Lang opzetstuk :  
voor toiletten.

Kort opzetstuk :  
voor gootstenen, was-
tafels, douchebakken…

Ligt uitstekend in de hand dankzij de 
2 uit antislipmaterialen

bestaande handgrepen.

Romp uit één stuk, bestendig tegen 
schokken en huishoudelijke 

ontstoppingsmiddelen*.

De binnenring is volledig  
waterdicht en garandeert zo een  

maximale druk tijdens moeilijke 
ontstoppingswerkzaamheden.

De assortimenten ontstoppers van Virax :
Elektrische of handontstoppers met kabel, elektrische of thermische  
hogedrukontstoppers/reinigers, een compleet assortiment voor het  
ontstoppen van leidingen tot Ø 250 mm en tot 60 meter.

Ref. 290630 Ref. 291000/01 Ref. 291200/01 Ref. 293260 Rf. 293265

Het heen-en-weer 
bewegen gaat eenvou-

diger dankzij een ring, 
beschermd door 

waterbestendig vet.

* Op basis van een op 20% aangelengde natriumhydroxide-/zoutzuurmengsel
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Nieuw 
Design


