
Pressix CC 41
Det effektiva montagesystemet

enkeltsäkert!
snabbt



Snabbare?  Det är omöjligt..

Pressix CC 41
Det snabba  
och säkra  
montagesystemet
Samtliga produkter i Pressix CC 41 
har en sak gemensamt - de levereras 

förmonterade med sexkantsbult och 
specialfjäder.

Den enkla och snabba montagemetoden: 
Sätt fjädermuttern mot skenan och tryck i, 

fjädermuttern snurrar och låser fast sig mot 
skenans insida automatiskt. Montagedetaljen 

kan nu inte falla ur, inte ens i vertikal upphäng-
ning, men kan justeras i sidled till rätt position.

 
Dra åt bulten - klart!
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Tryck in.....

Dra åt.....

....Klart !

 Skenmuttern låses automatiskt i profilen
 Fjäderblocket sitter på plats
 Justera till rätt position
 Dra åt bulten - klart!

Det snabba och effektiva 
 skensystemet



Pressix CC 41

Blockset CC 41 Vinkelanslutning CC 41, stabil 90O Vinkelanslutning CC 41, 90O

Fixkonsol CC 41 Skenanslutning CC 41 Stödkonsol CC 41

 Glidstöd CC 41 Pressix Konsol CC 41 Golv- och väggmontage CC 41

Pressix CC 41

Det snabba och effektiva 
 skensystemet

En komplett artikellsita med samtliga produkter inom  
montagesystemet Pressix CC 41 hittar du på www.kruge.se



Pressix CC 41 - som du vill ha det!

Kruge Sverige AB
Tagenevägen 34 C
425 37  Hisings Kärra
Tel:  +46 (0)31 57 44 30 
Fax: +46 (0)31 57 28 30
www.kruge.se
info@kruge.se

www.kruge.se

Kruge Sverige AB är etablerat 1996 och arbetar med försäljning och tillverkning av produkter inom ”system för rörmontage”.  

Tillsammans med vårt moderföretag Kruge AS i Drammen, Norge, erbjuder vi ett omfattande produktprogram inom ”system 
för rörmontage” till tekniska entreprenader inom olika typer av Industri och VVS (HVAC) i Norge och Sverige.

Vi har medarbetare som har bred kompetens och praktisk erfarenhet inom branschen och vårt kontor och lager är beläget i  
Hisings Kärra, Göteborg.

På lager har vi ca. 2 500 artiklar. Genom mångårigt samarbete med våra leverantörer, som är ledande inom sina områden, 
har vi tillgång till ytterliga ca 3.000 artiklar inom ”system för rörmontage” med rimliga ledtider.

Våra produkter används i dag inom alla rörsystem på anläggningssidan inom värme, avlopp, kyla, sprinkler, vattenrening m.m.


