TUBOS FLEXÍVEIS
FLEXIBLE PIPES

INOX 304 - 0,1 MM

TUBOS FLEXÍVEIS:
O tubo flexivel, na opção parede simples ou dupla, é utilizado para uma diversidade de instalações, particularmente em chaminés de

STAINLESS STEEL
304 - 0,1 mm

alvenaria para melhoria ou restauro. Têm por principais vantagens a rapidez e facilidade de instalação, bem como o facto de evitar o uso de alguns acessórios,
tornando a instalação mais económica.
FLEXIBLE PIPES:
The flexible pipe, in the option single or double wall, is used for a variety of installations, particularly for upgrading or restoring of masonry chimneys. Has as major advantages the fast
and easy installation, as well as the fact that avoid the use of some accessories, making installation more economical.

TUBO FLEXÍVEL DE PAREDE SIMPLES

Exemplo de uma instalação c/ tubo flexível

SINGLE WALL FLEXIBLE PIPE

Example of flexible pipe instalation

D (Ø)

Detalhe do interior
Inner wall detail
- 0,10 mm espessura
- 0,10 mm thickness

Diâmetro

(Ø)

Diameter

EM OPÇÃO AISI 316

Referência

OPTIONALLY AISI 316

Reference

50
80
100
120
125
150
180
200
250

Tubo Flexível Simples
Single Flexible Pipe

070069050R11

ref. 070069 + Ø + R11

070069080R11
070069100R11

SABIA QUE

070069120R11

DID YOU KNOW

070069125R11

- Mais económico;

070069150R11

- More economical;

070069180R11

- Temperatura de trabalho até 260º.

070069200R11

- Working temperature up to 260º.

070069250R11

Os módulos desta gama, são
fornecidos em rolos de 11 mts.
The modules in this range are
provided in rolls of 11 mts.

TUBO FLEXÍVEL PAREDE DUPLA
DOUBLE WALL FLEXIBLE PIPE
D (Ø)

Detalhe do interior
Inner wall detail
- 0,10 mm espessura
(espessura final de 2 paredes - 2,4mm)
- 0,10 mm thickness
(Final tickness of two walls - 2,4 mm)

EM OPÇÃO AISI 316
OPTIONALLY AISI 316

Tubo Flexível Duplo
Double Flexible Pipe

ref. 070071 + Ø + R11

Diâmetro
Diameter

80
100
120
125
150
180
200
250

(Ø)

Referência
Reference

070071080R11
070071100R11
070071120R11
070071125R11
070071150R11
070071180R11
070071200R11
070071250R11

SABIA QUE
DID YOU KNOW

- Parede interior lisa - menor
acumulação de resíduos;
- Flat inner wall - lower residue
accumulation;

- Temperatura de trabalho até 450ºc;
- Working temperature up to 450º;

- Maior resistência e durabilidade.
- Greater strength and durability.

Os módulos desta gama, são
fornecidos em rolos de 11 mts.
The modules in this range are provided
in rolls of 11 mts.

OBSERVAÇÃO: Disponível, por encomenda, em rolos de outras dimensões ( exemplo: 20mt; 30 mt).
NOTE: Available, on request, in rolls of other lengths ( example: 20mt; 30mt).
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UNIÕES
UNIONS

INOX 304 - 0,5 MM

UNIÕES:
As uniões são utilizadas para fazer a conexão de dois módulos de tubo flexível ou para efetuar a junção de tubo flexível com tubo e

STAINLESS STEEL
304 - 0,5 mm

acessórios da gama VM Inox.
UNIONS:
Unions are used to connect two modules of flexible pipe or to connect the flexible pipe with pipes and accessories from VM Inox range.

Exemplo de aplicação de uniões
Example of unions application

UNIÃO DUPLA FLEXÍVEL > DUPLA
UNION FLEXIBLE DOUBLE > DOUBLE WALL
D (Ø)

H útil
useful

170 mm
União Dupla
Flexível > Dupla Flexível
Union Flexible
Double > Flexible Double

ref. 070071UDD + Ø

Diâmetro

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

80
100
120
125
150
180
200
250

070071UDD080
070071UDD100
070071UDD120
070071UDD125
070071UDD150

SABIA QUE
DID YOU KNOW

- União recomendada para a conexão de dois módulos de
tubo flexível;
- The recommended union to connect two modules of flexible
pipe;

070071UDD180

- Assegura a condensação sempre pelo interior da

070071UDD200

instalação;

070071UDD250

- Ensures the condensation through the pipe interior;

UDD
União Dupla > Dupla
Union Double > Double

UNIÃO DUPLA FLEXÍVEL > SIMPLES
UNION FLEXIBLE DOUBLE > SINGLE WALL

D (Ø)

H útil
useful

105 mm

Diâmetro

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

80
100
120
125
150
180
200
250

070071UDS080

União Dupla
Flexível > Simples
Union Flexible
Double > Single wall

ref. 070071UDS + Ø

070071UDS100
070071UDS120
070071UDS125
070071UDS150
070071UDS180
070071UDS200
070071UDS250

UDS
União Dupla > Simples
Union Double > Single

SABIA QUE
DID YOU KNOW

- Permite a união do tubo flexível com tubagem e
acessórios da gama VM Inox;
- Allows to connect the flexible pipe with pipes and accessories
from VM Inox range.

OBSERVAÇÃO: Disponível noutros diâmetros - sob consulta.
NOTE: Available in other diameters - on request.
Proibida a cópia, publicação ou distribuição, ou qualquer outro uso, na totalidade ou parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia autorização por escrito da Victor Monteiro, Lda.
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UNIÕES
UNIONS

INOX 304 - 0,5 MM

UNIÕES:

STAINLESS STEEL
304 - 0,5 mm

As uniões Macho-Macho permitem a união entre módulos de flexível e a sua união com tubos e acessórios da gama VM Inox.
São especialmente indicadas para efetuar inversões (ex: aplicação de chapéus). Apresentam-se assim como uma alternativa económica.
UNIONS:

Unions male-male allow the union between flexible modules and their union with pipes and accessories from the VM Inox range. They are especially used to make inversions
(example: application of caps). They are an economic alternative.

D (Ø)
D (Ø)

H

100 mm

União Macho-Macho
Male-Male adaptor

H

União Macho-Macho
c/ 20 cm

200 mm

ref. 070011FLEX + Ø

Male-Male adaptor
with 20 cm

ref. 07001120 + Ø

Diâmetro

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

100
120
125
150
180
200

07001120100
07001120120
07001120125
07001120150
07001120180
07001120200

OBSERVAÇÃO: Disponível noutros diâmetros - sob consulta.
NOTE: Available in other diameters - on request.

Diâmetro

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

80
100
120
125
150
180
200
250

070011FLEX080
070011FLEX100
070011FLEX120
070011FLEX125
070011FLEX150
070011FLEX180
070011FLEX200
070011FLEX250

BRAÇADEIRAS
BRACKETS

INOX 304

BRAÇADEIRAS:

STAINLESS STEEL
304

As braçadeiras, simples e para flexível, são utilizadas para auxiliar na fixação do tubo flexível às uniões, ou outros acessórios rigidos.

A braçadeira para tubo flexível distingue-se pela rapidez de aplicação e facilidade de ajuste, contudo não confere a mesma robustez que a braçadeira simples.
BRACKETS:
The brackets, simple and flexible pipe bracket, are used to help in fitting pipe with unions, or other rigid accessories .
The flexible pipe bracket distinguished by rapid application and easy adjustment, but doesn´t give the same strength that the single bracket.

®

1,5 mm

25 mm
0,5 mm

Braçadeira Simples
Simple Bracket

ref. 024016 + Ø

Braçadeira p/Tubo Flexível
Flexible Pipe Bracket

Diâmetro

ref. 070103 + Ø

Diâmetro

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

100
125
150
180
200
250

070103100
070103125
070103150
070103180
070103200
070103250

(Ø)

Referência

Diameter

Reference

80
100
120
125
150
180
200
250

024016080
024016100
024016120
024016125
024016150
024016180
024016200
024016250

OBSERVAÇÃO: Disponível noutros diâmetros - sob consulta.
NOTE: Available in other diameters - on request.
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