
Dankzij de hoogstaande kwaliteit en onafgebroken 
innovatie, legt nVent CADDY zich toe op het 
besparen van tijd en het respecteren van geldende 
bouwreglementen sinds 1956.

Installateurs kunnen 
rekenen op de 
eersteklas kwaliteit 
en het gebruiksgemak 
van de verenstalen 
bevestigingsmiddelen 
van nVent CADDY—
een innovatief en 
compleet gamma aan 
oplossingen.

 nVent CADDY-producten worden 
gefabriceerd in de hoofdvestiging 
in de Verenigde Staten en 
geassembleerd in Europa. Het 
ontwikkelen van producten in 
onze eigen fabriek stelt ons in 
staat om elke stap van het proces 
onder controle te houden, en 
zo te zorgen dat elk onderdeel 
voldoet aan onze kwaliteitsnormen 
volgens ISO 9001: 2015. Van 
het staal dat we gebruiken tot en 
met de nVent CADDY  Armour 
coating die we aanbrengen op 
onze verenstalen onderdelen, 
elke stap in ons productieproces 
garandeert dat onze klanten 
eersteklas producten krijgen. Ons 
wereldwijde nVent CADDY team 
luistert naar installateurs en komt 
met vernieuwende oplossingen.

Het aanbod aan nVent CADDY-verenstalen produkten groeit gestaag. 
Bekijk de laatste en de nakende nieuwigheden in onze catalogus!

Onderdeel 
nummer

Artikel 
nummer

4H1318 170045 Flens clip, zijdelingse montage, 
Verenstaal, nVent CADDY Armour,  
21–28 mm Flens

4H1318CT 178545 Kabel Bundelband Houder met flens  
clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 
21–28 mm Flens

812M1318SM 160145 H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, 
zijdelingse montage, Verenstaal,  
18–30 mm dia., 21–28 mm Flens

4H1318ST3 171775 Kabel Houder met flens clip, Verenstaal, 
nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens

Onderdeel 
nummer

Artikel 
nummer

EM1318 170075 Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 
21–28 mm Flens

EM1318SM 171855 Flens clip, bodem montage met 
draadeind, Verenstaal, 21–28 mm 
Flens, 11 mm Draad

812EM1318 160075 EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, 
Verenstaal, nVent CADDY Armour, 
18–30 mm dia., 21–28 mm Flens

16EM1318 173745 EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, 
Verenstaal, nVent CADDY Armour, 
30–35 mm dia., 21–28 mm Flens

Flens clip, bodem montage                                                       

Flens clip, zijdelingse montage                                                                
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Waarom installateurs resoluut kiezen voor verenstalen bevestigingsmiddelen van nVent CADDY

Ongeëvenaarde VernieuwingHoogstaande kwaliteit Breed productassortiment

Concurrent “W”Armour

Om de superioriteit van corrosiebescherming aan te tonen 
hebben onze ingenieurs de Armour coating en die van 
onze concurrentie onderworpen aan dezelfde strenge 
tests. Om de feitelijke omstandigheden zo goed mogelijk 
te simuleren, hebben we vergelijkende producttests* 
uitgevoerd in een extern bevoegd laboratorium. Cyclisch 
corrosieproeven, ontwikkeld door de automobiel-industrie 
om de omstandigheden gedurende een bepaalde 

periode te simuleren, evenals zoutsproeitests, werden 
uitgevoerd om de effectiviteit van de coating te evalueren. 
Bevestigingsmiddelen werden getest in echte installaties, 
om zo de omstandigheden op de werkvloer zo goed 
mogelijk te simuleren. 

De onderstaande foto’s tonen de productprestatie na 
1.000 uur van zoutsproeitests.

Vergelijkende Testresultaten

Zie www.erico.com voor de voorwaarden van de 10 jaar garantie van de Armour.  
*Zoutsproeitestmethode: ASTM B117 / DIN 50021; Cyclische corrosietestmethode: GM 9540P.

Concurrent “C”Armour

Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na

De laatste vernieuwing van 
nVent CADDY op het gebied van 
coatingtechnologie; een drielaags 
coatingsysteem, conform de RoHS-
richtlijn (Beperking van het Gebruik 
van Gevaarlijke Stoffen).

nVent CADDY 
Armour

Installateurs moeten de zekerheid hebben dat de 
producten die zij aankopen voorzien in hun behoeften en 
een oplossing bieden aan de gestelde problemen, zoals 
de kosten die zijn verbonden aan werkuren en  materialen. 
nVent CADDY verbindt zich ertoe toe het vertrouwen van 
installateurs te verdienen door de beste oplossing aan te 
bieden—een die eenvoudig en intuïtief is en helpt bij het 
verlagen van de totale installatiekost.

In tegenstelling tot de meeste andere fabrikanten van 
verenstaal, worden verenstalen producten van nVent 
CADDY binnenshuis gestanst, hittebehandeld en voorzien 
van een corrosiebescherming, zodat we alle aspecten van 
het proces kunnen controleren en ons kunnen focussen 
op de kwaliteit van het eindresultaat, zodat klanten de 
beste oplossing krijgen voor de klus.

  Installateurs mogen rekenen op een verscheidenheid aan 
betrouwbare en innovatieve nVent CADDY-oplossingen. Het 
uitgebreide productportfolio van nVent CADDY biedt duizenden 
verenstalen onderdelen in meer dan 25 landen. nVent CADDY 
heeft industrieleidende oplossingen ontwikkeld voor velerlei 
toepassingen, waaronder:

Sinds 1956 heeft nVent CADDY vele 
vooraanstaande vernieuwingen binnen 
de sector ontwikkeld op het gebied 
van bevestigen en vergrendelen. Deze 
zijn tijdbesparend en verminderen de 
installatiekosten voor eindgebruikers:
• Tijdens de jaren 1960 heeft nVent 

CADDY snapclips ontwikkeld, die het 
voor installateurs mogelijk maken 
om snel elektrische kabels of plastic 
buizen te installeren op stalen flenzen. 
Duizenden van deze clips worden 
wereldwijd dagelijks geïnstalleerd. 
Ze verkorten de installatietijd en 
maximaliseren hun waarde voor 
installateurs

• nVent CADDY is doorgegaan met 
vernieuwingen in verenstaal, door het 
creëren van de EBC-balkklem voor 
Europa, als een lichter alternatief voor  
de traditionele gietijzeren balkklemmen.

• Eind jaren 1980 werd structurele 
bedekking populair in nieuwe gebouwen. 
Dus ontwierp nVent CADDY de snelle, 
eenvoudige, en veilige Trapezoïdale 
Dekhanger (TDH). Dit eendelige 
bevestigingsmiddel werd snel populair 
in Europa, dankzij zijn duurzame en 
lichtgewicht verenstaal constructie.

Vandaag de dag gaat nVent CADDY 
door met vernieuwen op het gebied 
van verenstaal. Naast nieuwe 
bevestigingsmiddelen worden nu 
ook in andere producten verenstalen 
componenten gebruikt, om het plaatsen 
en installeren te vereenvoudigen. 
Dit omvat de gereedschapsvrije 
verenstaal borgclip op de nVent CADDY 
Telescopische Strut-vervanging.

Wist u dit?
Naast de primeur van het creëren van de 
eerste verenstaal bevestigingsmiddelen, 
biedt nVent CADDY momenteel een 
van de grootste catalogi aan verenstaal 
producten in de industrie. Deze onderdelen 
werden ontworpen voor gebruik in een 
heel scala aan toepassingen. De CE-
markering, overeenkomstig EN 13964, 
bevestigt dat ze voldoen aan de Europese 
Norm voor Verlaagde Plafonds.

Wist u dit?
nVent CADDY-producten werden 
eerder exclusief gecreëerd voor 
gebruik binnenshuis in niet-
corrosieve omgevingen. Het 
toevoegen van roestvrijstalen 
bevestigingsmiddelen maakt meer 
toepassingen mogelijk, zoals 
buitenshuis en op plekken waar 
voedsel wordt verwerkt.

Toepassingen verenstaal

Installateurs zijn trots op hun 
werk en willen een kwaliteitsvolle 
klus achterlaten. Structurele 
bevestigingssystemen vereisen een 
hoge mate van betrouwbaarheid, 
en er kan geen compromis op het 
gebied van vakmanschap worden 
aanvaard. Elk detail van een CADDY/
nVent bevestigingsonderdeel — 
vanaf het concept via ontwerp, 
fabricage, corrosiebescherming—is 
gericht op het verhogen van de 
veiligheid en betrouwbaarheid. 
nVent CADDY-producten leveren de 
compatibiliteit en bedrijfszekerheid 
die installateurs wereldwijd 
inmiddels verwachten.

De veelzijdigheid van nVent 
CADDY- producten beslaan een 
reeks van montageconfiguraties en 
oriëntaties met minder onderdelen. 
Onze unieke oplossingen zijn zeer 
gebruiksvriendelijk en bieden de 
flexibiliteit om zich aan te passen 
aan de behoeften van specifieke 
projecten. 
Installateurs halen talloze 
voordelen uit het gebruik van 
verenstalen bevestigingsmiddelen, 
waaronder:
• Sterk
• Hoog draagvermogen 
• Licht
• Goede compatibiliteit met 

typische stalen ondergrond
• Installatiegemak 

Gebruiksgemak
Installateurs kunnen de meeste 
van onze producten installeren 
zonder extra gereedschap. We 
bieden vele gereedschapsvrije 
oplossingen om de installatie  
snel en aanpassingen eenvoudig  
te maken. Het gebeurt te vaak  
dat het hebben of vinden van  
het juiste gereedschap voor  
het werk geen sinecure is. Het 
helpen minimaliseren van het 
aantal benodigde gereedschap 
op een bouwplaats is een andere 
manier waarop nVent CADDY 
ernaar streeft om onze klanten 
te helpen de klus zo efficiënt 
mogelijk geklaard te krijgen. 
Daarnaast bieden CADDY nVent 
verenstalen onderdelen een 
uitzonderlijke veelzijdigheid, wat 
nettere en sterkere installaties 
mogelijk maakt. 

Focus on Customer
nVent CADDY werd opgericht met 
als inzet het dienen van de klant 
en hiermee gaan we door. Sinds 
meerdere decennia werkt ons 
productontwikkelingsteam samen 
met installateurs op bouwwerven, 
om inzicht te krijgen in hun 
uitdagingen en frustraties. 
Het team past vervolgens deze 
observaties toe in het nVent 
CADDY- laboratorium bij het 
ontwikkelen van oplossingen 
die voorzien in de behoeften 
van de installateur, inclusief 
manieren om tijd te besparen, het 
gebruiksgemak te vergroten en de 
totale installatie te verbeteren.

Draad/ketting vanaf 
systeemplafonds

Leiding vanaf balk

Draadgoot aan strut

MC/AC vanaf draad/stang

Data/elektrische kabel Kabel/buis vanaf composiet- stalen/
betonnen afdekking

Leidingen vanaf kabel/
draadstang

Kabel/draadstang 
vanaf balk

Draadstang/ketting/kabel vanaf 
trapezoïdale staalafdekking

Kabel/ketting vanaf 
balk
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Stalen onderlaag

De eerste laag is een voorbereiding van het oppervlak 
van het stalen bevestigingsmiddel. Het is een chemisch 
gebonden laag die de hechting van de coating verbetert.

De tweede laag is een grondlaag. De formule is zodanig 
dat het zelf kan herstellen van krassen en zichzelf kan 
opofferen ter bescherming van het bevestigingsmiddel.

De derde laag is een toplaag die een aanvullende 
bescherming biedt.

 Installateurs             kunnen rekenen 
op nVent CADDY-oplossingen 
om te voldoen aan industriële 
standaards en richtlijnen. 
Onze oplossingen ondergaan 
meerdere certificeringen.

Per DIN 4102-12. Wenst u 
meer informatie betreffende 
functiebehoud van 
onze  producten, neem 
dan contact op met onze 
technische dienst.

Draadstang uit beton

http://www.erico.com
http://nVent.com/CADDY

