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Het innovatief
monteren van
vloerverwarming.
Dat klikt
met de vakman!

Ergonomisch

floor heating fixing system

Het Smartclipsysteem maakt het leven van de vakman een stuk plezieriger.
Knielen en bukken is verleden tijd. Rechtop staand monteren.
Snel, gezond en gemakkelijk. Dat scheelt!

Vloerverwarmingsbuizen op krimpnetten
(op een steenachtige ondergrond) monteren
gaat voortaan snel en gemakkelijk.
Dankzij het revolutionaire montagesysteem
dat klikt met de vakman: het Smartclipsysteem.
SmartClip is ergonomisch: de monteur
hoeft niet meer te knielen en te bukken.
Bovendien is het economisch: lage instapkosten en veel meters meer in dezelfde tijd!
Ook technisch is SmartClip een perfect
systeem dat zijn weerga niet kent.
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Economisch
Het Smartclipsysteem vraagt maar een bescheiden investering.
De aanschafkosten worden snel dubbel en dwars terugverdiend. Met het
Smartclipsysteem is de klus in een handomdraai geklaard. Dat verdient!
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Technisch

Het Smartclipsysteem is universeel, dus geschikt voor alle gangbare maten.
Het systeem is niet alleen handig in het gebruik, het is vooral ook zeer
betrouwbaar. Nadat de buis is geplaatst zit alles muurvast. Dat is kwaliteit!
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Staand
monteren met
SmartClip,
goed voor
rug en knie!

Ergonomisch
Iedere vakman kent het probleem: vloerverwarmingsbuis monteren op
krimpnetten is een aanslag op je lijf. Werken met de bindmachine, tie-wraps
bevestigen en buis plaatsen: het is constant buigen, bukken en knielen.
Gelukkig is dat nu verleden tijd. Met de SmartClip kan elke vakman de clips en
de buis monteren, terwijl hij staat. In deze natuurlijke houding worden knieën
en rug ontzien. Bovendien hoeft het lichaam minder inspanningen te leveren.
Dat verschil voel je aan het einde van de dag!
Ook op de langere termijn biedt de SmartClip gezonde vooruitzichten:
minder ziekteverzuim en meer werkplezier.

Snel en makkelijk monteren. Dat scheelt!

4

5

Hogere
productiviteit,
lagere kosten
met SmartClip

Economisch
Wat goed is voor de vakman, is goed voor het bedrijf. Met de SmartClip werkt de
monteur niet alleen gezonder, maar vooral ook veel sneller. Deze tijdsbesparing,
meer meters in minder tijd, resulteert in een forse kostenbesparing en levert
u daardoor direct meer winst op.
De aanschaf van het Smartclipsysteem is een zeer bescheiden investering die
u zó hebt terugverdiend. Daarna kunt u lang profiteren van de efficiencywinst.
De SmartClip kan namelijk overal worden ingezet, doordat het een mechanisch
systeem is. Het systeem is ook nog eens onderhoudsvrij. Kortom, tel uit uw winst!

Meer meters in minder tijd. Dat verdient!
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Veilig,
betrouwbaar
en overal
toe te passen

Technisch
Het innovatieve Smartclipsysteem is uniek! Er is geen systeem dat zó eenvoudig
is in het gebruik. De SmartClip is overal toe te passen, het heeft geen elektrische
componenten. Voor alle gangbare buisformaten en krimpnetdiameters zijn passende
SmartClips leverbaar.
Bij de Smarttool wordt standaard een Smartclipmodule (grijs) geleverd voor een
krimpnet van 3 mm en een buismaat van 16/18mm. Voor andere maten zijn passende
Smartclipmodules leverbaar. Bovendien is het een hoogwaardig systeem dat in alle
opzichten betrouwbaar is.De clips kunnen de buis niet beschadigen. Met één klik zit
de bevestiging vast.De clips zijn niet vatbaar voor corrosie, dus de bevestiging is en
blijft safe.Nadat de buis zelf in de SmartClip geklikt is klemt de clip zich nog vaster
op het krimpnet.

Een bevestiging die safe is en blijft. Dat is kwaliteit!

8

9

Makkelijk, verantwoord en snel werken

Compleet systeem

Het Smartclipsysteem is gemakkelijk in
het gebruik. De monteur laadt de clips in
het magazijn. Staand en met een lichte
druk brengt hij de clips één voor één
aan op de kruispunten van het krimpnet.
Door de uitgedachte uitsparingen in de
Smartclipmodule kan het niet mis gaan.

Voor elke buismaat (doorsnede) zijn SmartClips
in een vaste kleur beschikbaar. Bij elk type
hoort een bijpassende, in dezelfde kleur, verwisselbare Smartclipmodule. De clips worden,
een-voor-een aangebracht door een lichte druk
uit te oefenen via de handgrepen. Technisch,
ergonomisch én economisch: de SmartClip is
op alle fronten een aanwinst!

De clips verlaten het magazijn door de
Smartclipmodule die zich onder aan de
Smarttool bevindt. Zijn alle clips aangebracht, dan ‘loopt’ de monteur de buis erin.
In één klik bewegen de haakjes van de clip
naar voren, waarna de buis veilig vast zit.
De SmartClip is geladen

Inlopen van de buis

3 mm -

16-18 mm

5 mm -

20-22 mm

5 mm -

16-18 mm

6 mm -

20-22 mm

6 mm -

16-18 mm

8 mm -

20-22 mm

Staand monteren

Vastklikken van de buis

Meer meters in minder tijd
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Smarttool Light en de in hoogte verstelbare Smarttool Proff.

