
Tappevannskap NORSK STANSEINDUSTRI AS



NSI tappevannskap 

• NSI tappevannskap er testet og godkjent på relevante punkter etter NT VVS 129 hos Sintef.

• NSI tappevannskap kan brukes til alle de kjente rør-i-rør systemer.

• De formonterte tetningene er utformet slik at de tetter for Pex-rør Ø16-25 og Ø29-34mm. 

Andre fordeler med fordelerskap fra NSI

Prosjekt - og spesialskap

I tillegg til vårt standard sortiment på VVS skap, utvikler og produserer NSI skap og tilpasninger etter 

kundens ønsker. Som for eksempel takmonterte skap, skap med plass til vannmåler eller med inntaket i 

siden av skapet.

• Produsert i aluminium.

• Ruster ikke.

• Lav vekt.

• Enkel montering.

• Dør har hurtig utløselige hengsler og lås med spor.

• Sprutplate er i transparent materiale. 

• Skapet og alle komponenter er produsert i Norge.

Skapene leveres med:

• Sprutplate

• Monteringskit inkl. avløpsbend. 

• Rørgjennomføringer.

• Ramme og dør lakkert i Ral 9010 inkl. forborede hull for innfestning samt skruer.



Andre størrelser eller spesialtilpasninger lages på ordre.

Fordelerskap for 2 x 12 kurser

Fordelerskap for 2 x 8 kurser

Fordelerskap for 2 x 8 kurser

B x H x D Art nr.

Skap 400 x 550 x 105 mm 11370-735

Ramme og dør 490 x 584 x   16 mm 11370-351

Komplett skap med ramme og dør 11370–735

B x H x D Art nr.

Skap 550 x 550 x 105 mm 11370-280

Ramme og dør 640 x 584 x   16 mm 11370-352

Komplett skap med ramme og dør 11370–736

B x H x D Art nr.

Skap 790 x 550 x 105 mm 11370-730

Ramme og dør 880 x 584 x   16 mm 11370-705

Komplett skap med ramme og dør 11370–732
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NORSK STANSEINDUSTRI AS

Vi har også Norges bredeste sortiment på gulvvarmeskap og kombiskap. Ta kontakt for mere informasjon.


