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Fang os på telefonen

+45 97 13 32 44

Vi er også på mailen

SALG@INDURA.DK

INDURA A/S 

PRODUKTKATALOG

Gevindfittings .. meget mere

Flanger Svejsefittings Ventiler

Gasrør Pressfittings

Muffer

Nippelrør

INDURA er din partner i

FLANGER OG FITTINGS
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DERFOR INDURA

Med INDURA som din nr. 1 partner får du branchens bedste service og kvalitet 
i flanger og fittings.

Din faste kontaktperson hos INDURA sikrer at  lagerniveauer, forpakninger og 
sortiment altid følger dine behov. Samtidig rådgiver vi om materialer, normer 
og efterbehandlinger, så du altid er sikret en optimal løsning til dine kunder.
 
Også når det skal gå rigtigt stærkt finder vi gennem vores globale leverandør-
netværk altid de rigtige produkter til dig og sikrer de når frem til tiden.

Når det gælder special producerede produkter er din ordre også i sikre 
hænder, og vi  er med hele vejen fra projekt over produktion til 
efterbehandling, kvalitetssikring og levering hos dig eller dine kunder.

Ift. sourcing i Kina har INDURA egne resssourcer on-site på alle relevante 
produktions- lokationer og sikrer dermed konkret på din ordre og fre-
madrettet, at vores partnere i Kina altid lever op til INDURA strenge kvalitets- 
og CSR krav.
 
Derudover har vi indkøbsspecialister som har daglig kontakt til, og viden om 
de enkelte markeder og produktgrupper. Dermed har vi mulighed for at give 
dig hurtig feedback på alle forhold vedr. nuv. og fremtidige ordrer.
 
Hvert år udfører vi hvert år en audit, hvor vi sammen med leverandørerne 
gennemgår alle relevante forhold, og dermed sikrer dig et konstant højt 
kvalitetsniveau.

INDURA
Din partner i flanger og fittings - i mere end 30 år og stadig i rivende udvikling
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INDURA A/S KUNDESERVICE

  Kundespecifikke pakkeinstruktioner

  Faste leveringsdage 

  Garanterede leveringstider

  Fast kontaktperson

  Projekt-/bulk- leverancer 

SPAR TID OG MINIMER OMKOSTNINGERNE
Vi kender producenterne i Østen og Europa og skaffer varerne til tiden 
- og til den helt rigtige pris
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EN GO’ PALLE FRA INDURA
- Vi pakker dine varer som du ønsker det, hver gang

STREGKODE
Stregkodebaseret  
varemodtagelse,  

pluk og forsendelse KVALITETSTJEK
Kvalitetsprocedure 

på op til fem tekniske 
områder ifm. varemod-

tagelse

UNIK PAKNING
Kundespecifik 
forpakning og 

palle opbygning SPORBARHED
Fuld sporbarhed på  
produkt certifikater

HANDLING
Evt. afvigelser dokumenteres 

og specifik  forbyggende/ 
korrigerende handling i hvert  

enkelt tilfælde

Leverings og bestillingsflow

INDURA
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OVERSIGT

FORKLARING  Herunder ses beskrivelse af de forskellige kolonner i oversigten

Varenummer:

Varenummer er den unikke kode for produktet. Denne 
unikke kode referer til hvilken type produkt der er tale 
om, og i hvilken størrelse.

De to første tal referer til produkt type, og f.eks. referer 
03 til rustfri. De næste 4 tal er INDURA unikke kode for 
hvilket produkt der er tale om, og de sidste 3 tal referer 
til størrelse på produktet. 

Norm:

Normer/Standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan 
forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, 
at det vi samarbejder om eller køber af hinanden svarer 
til forventningerne og er ens. 

De kan fx sætte krav til et produkts ydeevne, str., 
kemiske indhold eller udformning.

Hos INDURA referer det til den præcise norm/standard, 
der er gældende for produktet, og som det er 
produceret i henhold til, materialet der er brugt, 
og certifikatet det kan leveres med.
Indura producerer også flanger efter tegninger, i de 
tilfælde er det derfor udenfor norm/standard.

Type:

Der er flere variationer af flanger, og typen fortæller 
hvilken flange der tales om.
F. eks er en halsflange med en hals på det indre hul, og 
en blind flange er en massiv lukket flange.
I toppen af hver type i produktkataloget vil du altid 
kunne finde, et billede af den pågældende flange.

Tryk trin – PN/lbs:

Tryk trin er det tryk, en flange maksimalt må påvirkes af 
under normale driftsforhold.

Tryk på flanger bliver målt og foreskrevet i henhold til 
to normer.

Den europæiske norm EN der måler i Bar - tryktrin 
PN10, betyder en flange højst må udsættes for et tryk 
på 10 bar under drift.

Den amerikanske norm ANSI der måler i lbs. – Tryk-
klasse 150#, betyder en flange højst må udsættes for et 
tryk på 150 lbs.

Materiale:

Materiale beskriver hvilket stål produktet er produceret 
i. Hos Indura har vi et bredt sortiment af materialer på 
de forskellige typer flanger og fittings.

Derudover har vi leverandører der kan producere i mere 
specielle materialer, og det er derfor muligt, at skaffe 
alle produkter hjem i andet materiale.
Selv specielle krav på visse materialer, f.eks. med krav 
om ”Impact test” i minus grader, er muligt.

Overflade:

Overfladebehandling omfatter således et meget bredt 
spektrum af processer, rækkende fra coating, lakering 
og kemiske til varmebehandling eller mekanisk 
deformation af overfladen.

Indura dækker dem alle, men vores standard produkter 
er typisk sandblæst, varm galvaniseret eller generelt 
mekanisk behandlet overflade (rejfet).
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DN:

DN (diametre nominal) er det overordnet mål for den størrelse man ønsker. Det 
nominelle mål skal altid støttes af en dimension og en godstykkelse. DN100 kan 
fx dække over rørdimensionerne 108,0 el. 114,3. Dertil kan forskellige rørtykkelser 
ligges til dimensionen. 

DIM:

Dette beskriver dimensionen på den varer man ønsker. Dimensionen beskriver det 
præcise mål på det emner man skal montere. Dette kan fx være 114,3 (DN100). Di-
mensionen er vigtig så man ramme det samme mål som modparten haver.  

K:

Boltcirklens diameter, der måles fra midten af bolthullet til midten af modsatte 
bolthul.

XØX:

Antallet af bolt huller samt størrelse af bolthullerne, f.eks. 8Ø18 er i alt 8 bolthuller 
med hver en diameter på 18mm.

B:

B er flangens tykkelse der måles fra toppen af den yderste kant af flangen, til den 
nederste del af flangen.

Ved flanger med pak flade, feder eller not, inkluderes disse i målingen af tykkelsen.
INDURA er lagerførende på standard flanger fra 8mm og op til over 80mm.
Ønskes mindre eller større flanger med atypiske tykkelser, fremskaffes disse også 

på bestilling.

H:

H er flangens højde, der måles på flanger med en hals, krave og pak flade.
Disse flanger måles fra bunden af flangen (inkl. pak flade) til toppen af hals eller 
krave som er omkring flangens indre hul.



Katalog dato
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Varenr. Kategori Dimension Rør diameter 2 Norm Kvalitet Andet Certifikat Lager

●035975015 Tee 15 0 AISI316L Nej

●035975018 Tee 18 0 AISI316L Nej

035975022 Tee 22 0 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035975028 Tee 28 0 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

●035975035 Tee 35 0 AISI316L Nej

●035975042 Tee 42 0 AISI316L Nej

●035975054 Tee 54 0 AISI316L Nej

035975076 Tee 76.1 0 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035975089 Tee 88.9 0 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035975108 Tee 108 0 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

●035976222 Tee red. 18 15 AISI316L Nej

●035976263 Tee red. 22 15 AISI316L Nej

●035976272 Tee red. 22 18 AISI316L Nej

●035976324 Tee red. 28 15 AISI316L Nej

●035976329 Tee red. 28 18 AISI316L Nej

●035976339 Tee red. 28 22 AISI316L Nej

●035976365 Tee red. 35 15 AISI316L Nej

●035976366 Tee red. 35 18 AISI316L Nej

●035976371 Tee red. 35 22 AISI316L Nej

●035976382 Tee red. 35 28 AISI316L Nej

035976414 Tee red. 42 22 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976417 Tee red. 42 28 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

●035976420 Tee red. 42 35 AISI316L Nej

035976435 Tee red. 54 22 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976437 Tee red. 54 28 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

INDURA

Dag til dag 
levering

Det
sikre valg

T-STYKKE

05-03-2020
Tilbage til menuen
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Varenr. Kategori Dimension Rør diameter 2 Norm Kvalitet Andet Certifikat Lager

035976440 Tee red. 54 35 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976445 Tee red. 54 42 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976608 Tee red. 76.1 22 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

●035976610 Tee red. 76.1 218 AISI316L Nej

035976616 Tee red. 76.1 54 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976644 Tee red. 88.9 54 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976648 Tee red. 88.9 76,1 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976663 Tee red. 108 22 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976664 Tee red. 108 28 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976665 Tee red. 108 35 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976666 Tee red. 108 42 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976667 Tee red. 108 54 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976676 Tee red. 108 76,1 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

035976679 Tee red. 108 88,9 AISI316L Nej Kontakt INDURA A/S

INDURA

Dag til dag 
levering

Det
sikre valg

T-STYKKE

05-03-2020
Tilbage til menuen



+45 97 13 32 44 SALG@INDURA.DK Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg WWW.INDURA.DK

KONTAKT

INDURA SALG

Jakob Nielsen
Salgschef

Liza Mikkelsen
Salgskoordinator

Ole Jakobsen
Salgskoordinator

Elsebeth Thomsen
Salgskoordinator og certifikat ansvarlig

+45 88 44 83 23

+45 88 44 83 23

jn@indura.dk

+45 99 92 93 02

lm@indura.dk

+45 99 92 93 10

oj@indura.dk

+45 99 92 93 03

et@indura.dk

Nathalie Bøjgaard 
Trainee Salg

+45 88 44 83 24

nb@indura.dk
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GENERELLE
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser 
leveret af Indura A/S (i det følgendebenævnt “SÆLGER”).

1.2 Købers betingelser og krav indeholdt i købers ordre, dennes generelle  
købsbetingelser eller lignende forpligter ikke SÆLGER, medmindre SÆLGER 
udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne.

1.3 Følgende definitioner gælder for nærværende generelle betingelser:
- “Ordre” betyder købers ordre.
- “Salgsaftale” betyder en af SÆLGER skriftligt bekræftet Ordre.

2. Tilbud og ordre
2.1 Medmindre andet skriftligt fremgår, er SÆLGERs tilbud gældende og bind-
ende for en periode på 8 dage fra den dato, tilbuddet blev afgivet.

2.2 Hvis køber afgiver en Ordre, er nævnte Ordre ikke bindende for SÆLGER, førend 
SÆLGER har fremsendt Salgsaftale til køber, eller har leveret varerne til køber,  
afhængigt af hvilken sker først.

3. Tekniske data og produktinformation
3.1 Al information i brochurer, tidsskrifter, osv., vedrørende priser, udførelse, eller 
andre tekniske data vedrørende varer, der udbydes til salg af SÆLGER, er kun 
bindende i det omfang, de udtrykkeligt er nævnt i Salgsaftalen. SÆLGER kan  
under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed i forhold til 
den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt 
formål.

4. Levering
4.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder leveringsbetingelsen 
FCA Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Denmark, Incoterms 2010.

4.2 Leveringsdatoen angivet i Salgsaftalen er en vejledende dato angivet efter 
SÆLGERs bedste evne. SÆLGER skal meddele køber den faktiske leveringsdato, 
når denne er endelig defineret.

4.3 Hvis en levering ikke aftages af køber inden for den i Salgsaftalen angivne 
frist, er SÆLGER efter eget valg berettiget til at ophæve eller helt eller delvist  
opretholde Salgsaftalen. Videre er SÆLGER berettiget til at oplagre, sælge eller 
fjerne varerne for købers regning og risiko, og til at gøre erstatningskrav gældende. 
Hvis SÆLGER ophæver Salgsaftalen, er SÆLGER berettiget til kompensation for 
afholdte omkostninger såvel som tabt profit.

4.4 Køber har ret til ufranko at returnere kurante lagervarer til SÆLGER og 
har krav på kreditering af 70% af købsprisen. Såfremt køber ikke kan oplyse  
fakturanummer, returneres varerne ufranko. krediteres 60% af købsprisen. Kun 
nye ubrugte varer i original ubrudt emballage kan returneres.

5. Forsinkelse
5.1 Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af SÆLGER, jf. 
pkt. 4.3, kan køber ved at give meddelelse herom til SÆLGER forlange levering og 
fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist.

5.2 Hvis levering ikke sker inden for den meddelte fastsatte rimelige frist, jf. pkt. 
5.1, og nævnte frist overskrides med mere end 10 (ti) dage, er køber berettiget til at 
ophæve Ordren.

5.3 Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej 
heller følgetab, som følge afforsinkelse.
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6. Ophør eller ændring af aftale
6.1 Købers annullering eller ændring af en salgsaftale er betinget af SÆLGERs 
skriftlige samtykke, og betinget af at køber refunderer omkostninger og tab  
afholdt af SÆLGER som følge af ophævelsen eller ændringen, dog minimum et 
beløb svarende til 25 % af den aftalte købspris i den annullerede eller ændrede del 
af salgsaftalen, ekskl. moms

7. Varernes anvendelse
7.1 Køber skal ved varens brug iagttage alle gældende regler. SÆLGER  
påtager sig intet ansvar for købers krænkelse af patenter eller købers krænkelse 
af gældende regler som følge af dennes brug af varerne. Dette gælder også i  
tilfælde, hvor SÆLGER, dennes ansatte eller agenter har lavet erklæringer eller  
anbefalinger (uagtet om det er før eller efter købet), der relaterer til varerne.

8. Mangler
8.1 Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning heraf  
undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. 
Køber skal således gennem undersøgelse forsikre sig om, at varerne overholder 
alle 
kontraktlige betingelser. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse 
i tide, bortfalder dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været 
konstateret ved en undersøgelse.

8.2 Uden præjudice for pkt. 8.1, skal reklamation af mangler fremføres skriftligt og 
være SÆLGER i hænde senest 8 (otte) dage efter, at manglen er eller skulle være 
blevet konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påståede 
mangel.

8.3 Krav som følge af mangler skal være fremført senest 3 (tre) måneder efter 
levering.

8.4 Der kan ikke foretages reklamation efter udløb af fristerne angivet i pkt. 8.2 og 
8.3. Såfremt SÆLGER måtte indlade sig i en diskussion med køber 
vedrørende en reklamation, der er fremført efter udløbet af de nævnte frister, gør 
SÆLGER udelukkende dette som en gestus og uden at frafalde retten til at påstå, 
at reklamationen er fremført for sent.

8.5 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens  
egnethed til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et 
specifikt formål. Videre kan SÆLGER ikke under nogen omstændigheder holdes 
ansvarlig for mangler ved varen, når dette er forårsaget af købers 
uhensigtsmæssige eller ukorrekte brug eller opbevaring.

8.6 Såfremt der måtte være mangelfulde varer og et krav baseret på manglerne 
fremføres over for SÆLGER, har SÆLGER ret til inden for en rimelig tidshorisont at 
vælge enten at levere erstatningsvarer mod returnering af de mangelfulde varer, 
eller at foretage efterleverance, reparere den mangelfulde vare eller tilbyde køber 
et forholdsmæssigt nedslag i købeprisen, hvorefter manglen anses for endeligt 
udbedret.

8.7 Med undtagelse af det oven for angivne, påtager SÆLGER sig intet ansvar 
for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, 
herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav.

9. Priser
9.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, er priserne baseret på de til enhver tid 
gældende prislister, ekskl.
moms, omkostninger, afgifter, mv.

10. Betalingsbetingelser
10.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til SÆLGERs konto 
senest 14 dage efter levering.

10.2 I tilfælde af forsinket betaling, beregner SÆLGER sig renter af det udestående 
beløb på 1,0 procent per måned fra forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned 
for den forfaldne udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige 
omkostninger, mv.
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10.3 Såfremt køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har SÆLGER ret til enten at 
tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil købers betaling af det udestående 
beløb eller til at ophæve Salgsaftalen, såfremt der skal ske yderligere leveringer i 
henhold til denne.

10.4 Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes pris i 
forhold til krav, der ikke er godkendt af SÆLGER.

11. Ejendomsforbehold
11.1 SÆLGER har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår 
først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget.

12. Immaterielle rettigheder
12.1 Alle immaterielle rettigheder i forhold til varerne tilhører alene SÆLGER, 
herunder immaterielle rettigheder der måtte opstå som følge af parternes samar-
bejde vedrørende varerne.

13. Force majeure
13.1 Hverken køber eller SÆLGER er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde 
betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelse, når 
en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.

13.2 Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som  
mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller uforudset tilfælde, 
som er uden for den berørte parts rimelige kontrol. Dette inkluderer, men er ikke  
begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af  
underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet 
eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, 
oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på 
grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller 
uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.

13.3 I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den 
anden part skriftlig meddelelse herom og specificere grunden for force majeure, 
og hvorledes den vil indvirke på udførelsen af den ramte parts forpligtelser.

13.4 Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure,  
suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen 
eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve Salgsaftalen. Dog 
kan begge parter, såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre 
forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende 
dage, ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure.

14. Produktansvar
14.1 SÆLGER er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med 
forbehold for de begrænsninger, der fremgår af nærværende pkt. 14.

14.2 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indi-
rekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab,  
pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

14.3 SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for skade på produkter fremstillet af køber 
eller efterfølgende købere eller på produkter fremstillet af sådanne produkter.

14.4 Videre kan SÆLGER ikke holdes ansvarlig for tab lidt i forbindelse med  
transport eller erstatning af et produkt, der er blevet videresolgt.

14.5 Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller 
der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden ugrundet ophold give 
SÆLGER skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes 
forpligtelse til at minimere sådan skade. 
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14.6 I det omfang SÆLGER måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, 
er køber forpligtet til at holde SÆLGER skadesløs i det omfang, sådant ansvar  
overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende pkt. 14.

14.7 Køber accepterer hermed at blive ad citeret af SÆLGER for enhver domstol, 
for hvilken en eventuel retssag mod SÆLGER om produktansvar vil blive anlagt.

14.8 Køber skal give meddelelse til SÆLGER, såfremt tredjemand fremsætter  
erstatningskrav om produktansvar mod køber. 

15. Ansvarsbegrænsning
15.1 SÆLGER kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, 
økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om 
de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser reguleres 
af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. 

16.2 Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem parterne 
på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering af varer eller ydelser 
fra SÆLGER eller ved misligholdelse heraf, skal afgøres ved byretten i Aarhus som 
aftalt værneting i første instans.

17. Information
17.1 INDURA A/S opbevarer og behandler oplysninger om de enkelte kunder og 
deres køb. Disse oplysninger benyttes kun internt ifm. servicering af de enkelte 
kunder samt produkt optimering generelt. INDURA A/S vil på anfordring fra de 
enkelte kunder give indblik i hvilke data der opbevares. Kunder kan til enhver 
tid ifm. samhandelsophør, samt hvor det er muligt generelt ift. alm. lovgivning 
herunder f.eks. oplysningspligt ifm. regnskaber; bede om INDURA A/S sletter alle 
eller specifikke oplysninger.
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