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DE NIEUWE 
SAFE PP BEUGEL
BEUGELEN IN EEN HANDOMDRAAI
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Beugelen wordt met de nieuwe Safe-PP fixatiebeugel 
een stuk eenvoudiger. Nadat het Safe-PP rookgas-

afvoersysteem is opgebouwd, inclusief het pas maken, 
gaat het beugelen een stuk sneller. Het Safe-PP systeem 
wordt met de nieuwe beugel naast de buis vastgezet, 
boren achter de buizen is verleden tijd. Het systeem 
opbouwen,  aftekenen en beugels vastklikken, dat is 
alles. Simpeler kan het proces niet verlopen. Dat is de 
nieuwe dimensie van beugelen. 

PROFITEER VAN DE 
VERBETERINGEN

Met de nieuwe fixatiebeugel is aftekenen, boren en 
nastellen heel eenvoudig. Ook het spanningsloos 

nastellen is in een handomdraai gerealiseerd. 

Kortom: een echte verbetering!

 Al ruim 150 jaar richt Burgerhout zich op 
het ontwikkelen en optimaliseren van veilige, 
innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer en 

luchtdistributie oplossingen.
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STAP 1:

AFTEKENEN & BOREN
STAP 2:

BORGEN
STAP 3:

VASTKLIKKEN

TOEGEVOEGDE WAARDE

Kies voor een rookgasafvoersysteem dat toegevoegde

waarde biedt. Op het gebied van veiligheid, maar ook als
het gaat om installatiesnelheid, gemak en duurzaamheid.
Met de nieuwe Safe-PP fixatiebeugel voldoet
Burgerhout aan alle eisen die u stelt. Ervaar het zelf!

SNEL EN VEILIG MONTEREN

Dankzij de klikmethode waarmee de Safe-PP 
fixatiebeugel wordt vastgezet, is hij compleet ‘foolproof’. 
Het installeren van de beugel kan gewoon niet mis 
gaan. De beugel zit altijd perfect gefixeerd dankzij het 
tweetraps kliksysteem dat altijd geborgd is. Schuiven kan 
daardoor niet. Dat komt de veiligheid ten goede.

De nieuwe Safe-PP fixatiebeugel is keurig verpakt in 
een zakje waarop de montage instructie is gedrukt. Dat 
maakt het beugelen nog eenvoudiger. Tijdwinst wordt 
op verschillende manieren gerealiseerd, want ook het 
nastellen is in een handomdraai gerealiseerd. Bovendien 

is het een robuuste beugel waarmee fixerend beugelen 
zeer gemakkelijk wordt.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

1. In één keer opbouwen
2. Eenvoudig te positioneren 
3. Nastellen mogelijk
4. Montage op de wand en aan het plafond
5. Tijdwinst 
6. Robuust
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Ga voor meer informatie naar burgerhout.nl

DE NIEUWE DIMENSIE IN ZIJWAARTS FIXEREND BEUGELEN


