
FERNCO GRIJZE FLEXIBELE BUISKOPPELINGEN

De FERNCO grijze buiskoppelingen maken al langer deel uit van ons as-
sortiment. Ze hebben dezelfde eigenschappen als zwarte koppelingen, 
maar de kleur sluit beter aan bij het sanitaire leidingstelsel. De FERNCO 
grijze koppelingen gaan de kleinere maten zwarte koppelingen tot en 
met 133mm vervangen.

FITTERIJWEDSTRIJDEN 2013

Tijdens de Aquatech 2013 vonden de �tterijwedstrijden plaats. Voor het 
onder druk aanboren van een nodulair gietijzeren leiding maakten de 
deelnemers gebruik van een ALH aanboortoestel van IPCO. Klik op onder-
staande button om de foto’s van de �tterijwedstrijden te bekijken.

REGISTREER U NU GRATIS VOOR DE VSK BEURS!

De VSK beurs vindt plaats van 3 t/m 7 februari 2014 in Jaarbeurs Utrecht. 
De VSK is de tweejaarlijkse beurs voor de gehele installatiebranche. IPCO 
presenteert onder andere de Polar vriessystemen en de Arctic vrieskits 
voor het bevriezen van leidingen. Wij verwelkomen u graag op onze 
stand (12.F018)! Registreer u nu voor gratis kaarten.
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VOLAUTOMATISCH SPIEGELLASSEN T/M 1600MM

IPCO heeft het assortiment lastoestellen voor het verbinden van HDPE 
leidingen uitgebreid. De lastoestellen zijn volautomatisch en geven 100% 
controle. Alle lasdata, conform NEN 7200, wordt opgeslagen waarna 
volledige rapportages uitgedraaid kunnen worden. De machines kunnen 
leidingen verbinden t/m 1600mm.
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FACTUREN DIGITAAL ONTVANGEN

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen versturen wij 
facturen per email (als PDF bijlage) om de papierstroom te verminderen. 
Dit is beter voor het milieu en bespaart ook grondsto�en. Wilt u ook uw 
facturen per email ontvangen, neem dan contact met ons op.
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Spel- en typefouten onder voorbehoud. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Wilt u geen e-mailberichten meer ontvangen van IPCO, stuur dan een email naar info@ipco.nl met in het onderwerp uw bedrijfsnaam en uw eigen naam.
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