
LEVERINGSPROGRAMMA

1. Buisdoorvoeringen 
Afsluitmanchetten 
Kwelschermen 
DG Afsluitschakels 
Muurhulzen
MK Muurkragen 
MF Insulators
IPCO® buiszadels
ALH Resin Pack 7B kabeldoorvoer 

2. Buisafdichtingen
Aan- en Afsluitstoppen 
Persstoppen 
Gasblazen 
Afsluit- & backinggasblazen 
Rioolafsluitschotten 
Eesiseel®, oppompbare buisafsluiter 
Elastohoezen, buis- & flenskappen 

3. Buiskoppelingen, Reparatie en Afvoer 
Fernco grijze & zwarte koppelingen 
Flex-Seal rubberen koppelingen 
Flex-Seal kunststof & flexibele buiszadels 
Inspectiepunt Afsluiter 
Storm Drain Plus, lijnafwatering 
Air Sure, beluchter 
Pipe Doctor, buisreparatiesysteem 
Pow-r-wrap, buisreparatiesysteem 
Help-tape, universele reparatietape
Crack-it 2-in-1 smeer- en onderhoudsspray
Arctic vrieskits 

4. Aanboor- en blazenzetapparatuur 
IPCO-UNIDRILL® Aanboortoestellen 
IPCOWAT® Aanboortoestellen 
IPCOSAFE® Aanboortoestellen 
IPCOSAFE® Blazenzet Systeem 
IPCOSAFE® Tijdelijke Boorgat Afdichter 
IPCO BOSTOP Afsluiter Verwisselgereedschap 

5. Corrosiebescherming 
Covalence®, krimpmoffen 
Polyken®, wikkelbanden & tapes
Polyken VE wrap primer
Powercrete®, epoxy coatings 
AnodeflexTM, zelfregulerende anodekabel 
Flensisolatiesets 
 
6. Test- en detectieapparatuur 
DIGIP, Druktest- en temperatuurrecorder
EZiCAT kabel- & leidingzoekapparatuur 

ELIOT, ondergronds identificatiesysteem
Huberg lekdetectie en analyse apparatuur
Coatingtest- & afvonkapparatuur 
Wasp®, metaaldetectoren 
Syntho-Cam, gasinspectiesysteem 

7. IPCO® PLUG en testsysteem warmtewisselaars 
IPCO® plug; afdichtpluggen 
IPCO® plug; installatiegereedschap 
IPCO® plug; pijp testpistolen 
IPCO® plug; positief lekmaakgereedschap 

8. Pigs 
Foam Pigs & Pipe Pigs 
Bidirectional (schijven) Pigs 
Neopreen-, PU- & Foam Spheres 

9. Gereedschappen (algemeen) 
Polar® bevriezingssystemen 
Wheeler Rex waterperspompen 
Pipe Master automatische pijpsnijder 
Wheeler Rex pijpknippers en -snijders 
Wheeler Rex pijpverbindingsgereedschap 
Wheeler Rex schraapbanden 
Kraansleutels 
Lichtmetalen opzetstukken (standpijpen) 
Meetpuntreinigers (M.P.R.) 

10. Gereedschappen (PE Buis) 
Inklem- & positioneergereedschap 
Schilapparatuur 
Ronddruk klemmen (re-rounders) 
Electrolas Controle Units 
Knel- en herstelapparatuur 
Pijpknippers, -snijders en -zagen 
Taper afschuiners 
Demontagewiggen
Acuster stuiklas (spiegellas) apparatuur 

11. Markeringsproducten 
Aanwijs-, markeringsbordjes & toebehoren 
Hydrant-, gas-, afvalwater- & waterbordjes 
KB meet- & aanwijspalen 
Vlieghoeden 
Waarschuwings- & detectielinten 
PE afdekplaten 

12. Diversen 
Smoke kanaal testproducten 
Siliconenspray en -vet 
Riooltraceerkleurstof
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“Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en 
schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. IPCO adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet.”
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•	 Deskundig advies

•	 Breed assortiment 

•	 Snelle levertijden

•	 Hoge kwaliteit

•	 Vakgerichte trainingen

•	 24/7 bereikbaar



IPCO B.V. is een toonaangevend bedrijf, gespecialiseerd in duurzame producten voor het 
onderhouden, repareren, reinigen, uitbreiden, testen en aanleggen van pijpleidingen.

Afnemers van onze producten zijn hoofdzakelijk water-, gas- en energiebedrijven, 
procesindustrieën, aannemers, vakhandelaren en installateurs. 

Om te voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten bieden we een 
uitgebreid assortiment en een compleet servicepakket aan; 

•	 advies in het maken van de juiste productkeuzes, 
•	 bieden van technische ondersteuning, 
•	 begeleiden van projecten, 
•	 verzorgen van producttrainingen, 
•	 repareren en kalibreren in eigen beheer.

Niet verwonderlijk dat IPCO in het algemeen beschouwd wordt als de meest 
servicegerichte en gespecialiseerde  leverancier van pijpleidingbenodigdheden!

ISO KWALITEITSSYSTEEM
Als organisatie beschikt IPCO over een kwaliteitssysteem 
dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001. Dat 
betekent dat IPCO continu bezig is met het ontwikkelen, 
invoeren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen om 
uw tevredenheid te verhogen door te voldoen aan uw 
wensen en behoeften. De nadruk van de ISO norm ligt op 
de kwaliteit van de interne organisatie en garandeert een 
constante kwaliteit van de producten. 

IPCOSAFE KEURMERK
De constante kwaliteit van de producten is een logisch 
gevolg van het beheersen van bedrijfsprocessen. De ISO 
norm zegt  dus iets over de constante kwaliteit en niet zo-
zeer iets over de hoogte van de kwaliteit.

IPCO biedt u echter de zekerheid dat u een product van 
hoge kwaliteit in handen heeft, door de producten te 
voorzien van een IPCOSAFE keurmerk. Dit keurmerk is ge-
baseerd op de algemene Europese normen en richtlijnen 
voor veiligheid en functionaliteit. Deze normen zijn de 
basiseisen waaraan de producten en diensten minimaal 
moeten voldoen voor een hoge kwaliteit. 

Daarnaast stelt IPCO ook eisen aan haar leveranciers, 
grondstoffen, de opslag en verpakking van de producten 
en de interne en externe kwaliteitscontrole. Een groei-
end aantal producten wordt tevens getest en gekeurd en 
voorzien van een IPCOSAFE keurmerk voordat ze aan u 
geleverd worden. 

PERIODIEK ONDERHOUD
IPCO garandeert niet alleen de kwaliteit van het product 
bij aflevering, maar ook als u het product al enige tijd in 
gebruik heeft. Om de kwaliteit en werking te waarborgen 
adviseert IPCO dan wel om het geleverde product jaarlijks 
voor onderhoud bij IPCO aan te bieden. 

Bovendien is regelmatig onderhoud door een deskundige 
noodzakelijk om werknemers te beschermen tegen geva-
ren tijdens het werk. De verantwoordelijkheid voor veilig 
werken ligt mede bij de werkgever. ISO gecertificeerde 
bedrijven moeten sowieso hun apparatuur periodiek laten 
keuren. 

REPARATIE
Na langdurig of onjuist gebruik kan een product na ver-
loop van tijd defect gaan of storingen vertonen. IPCO 
heeft in haar eigen werkplaats het juiste gereedschap en 

de reserveonderdelen van de meeste producten op voor-
raad om het product direct te repareren. 

TESTEN EN CERTIFICEREN
IPCO beschikt over een eigen gespecialiseerd en geautori-
seerd testcentrum waar gekwalificeerde mensen uw 
product controleren, kalibreren en indien nodig ook gelijk 
repareren. De kwaliteit van het product wordt gemeten 
met behulp van jaarlijks (onafhankelijk) gekalibreerde 
testapparatuur. 

Na het jaarlijks onderhoud wordt het product voorzien van 
een IPCOSAFE keursticker. Deze geeft aan dat het product 
(goed)gekeurd is en dat u weer veilig aan het werk kunt. 

Tevens wordt er bij alle gekalibreerde producten een 
test- en/of kalibratiecertificaat meegeleverd, waarop het 
serienummer, de meetwaarden en de volgende onder-
houdsdatum vermeld staan. Een bijkomend voordeel van 
het onderhouden van producten in eigen beheer is dat de 
levertijden en kosten voor u relatief laag blijven.

TRAININGEN
Ook trainingen die IPCO op locatie aanbiedt beschikken 
over het IPCOSAFE keurmerk. Dat betekent dat de trai-
ningen van hoge kwaliteit zijn omdat ze worden verzorgd 
door bekwame en gecertificeerde vakmensen. 
Na succesvolle afronding van de training ontvangen uw 
medewerkers een officieel certificaat dat verklaart dat 
ze in het vervolg zelf veilig kunnen werken. Beschikbare 
trainingen zijn onder andere het:
 
•	Installeren	van	IPCO	pluggen,	
•	Aanbrengen	van	krimpmaterialen	en/of	wikkelband,	
•	Werken	met	het	Ezisysteem,	
•	Aanboren	van	leidingen,	
•	Gasloos	blazenzetten	volgens	de	VIAG,
•	Verwisselen	van	gasafsluiters	zonder	vrije	gasuitstroom												
volgens de VIAG


