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FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR HET AFVOEREN 
VAN LUCHT, DAMP EN VASTE STOFFEN

INDUFLEX
INDUSTRIESLANGEN
Panflex is een producent van industrie- en ventilatieslangen. Sinds 1964 produceren 

wij in Ede kwaliteitsproducten met oog voor duurzaamheid. Door continu in te 

spelen op de nieuwste marktontwikkeling en de klant centraal te stellen zijn wij al 

ruim 50 jaar dé vaste partner voor al uw flexibele oplossingen.

INDUFLEX
INDUSTRIESLANGEN

De afgelopen jaren is het belang van goede ventilatie 

steeds duidelijker geworden. Gelukkig hebben wij de 

afgelopen jaren hard gewerkt aan innovaties en nieuwe 

assortimenten zodat u de wereld kunt voorzien van 

frisse en veilige lucht met ons als altijd aanwezige 

partner op de achtergrond. 

Ontdek het complete industriepakket van Panflex hier. 

PANFLEX
TOPKWALITEIT, ONDERSCHEIDEND
EN INNOVATIEF

MET PANFLEX GA JE VOOR HET COMPLETE PAKKET

Panflex levert diverse slangen voor industriële toepassingen 

zoals bijvoorbeeld hittebestendige slangen als verbinding 

tussen motor en uitlaat, een afvoerslang van thermo-

plastisch rubber voor de afvoer van chemische dampen of 

een polyurethaan afvoerslang voor de afvoer van hout-

snippers of andere vaste stoffen. Onze PU-slangen zijn 
volgens TRGS 727 en ATEX 2014/34/EU geproduceerd en 
geschikt voor ATEX zone 22.

Wij leveren maatwerk voor iedere oplossing.

INDUFLEX INDUSTRIESLANGEN

Induflex Industrieslangen van Panflex staan 

bekend om hun uitmuntende kwaliteit. Ze worden 

geproduceerd met hoogwaardige grondstoffen 

met als doel een lange levensduur te garanderen. 

Panflex staat bekend om de innovatieve oplossingen, 

klantgerichte service en korte levertijden. 

Met ruim 60 jaar ervaring durven wij te claimen 

dat wij een gevestigde naam in de markt zijn. 

INDUFLEX
INDUSTRIESLANGENAntistatisch

Gladde binnenzijde

Vlamvertragend

Dynamisch belastbaar



KWALITEIT WAAR JE
OP KUNT VERTROUWEN!
VENTILATIE
De afgelopen jaren is het belang van goede ventilatie steeds 
duidelijker geworden. Panflex voorziet in die behoefte met 
een breed assortiment slangen voor ventilatiedoeleinden. 
Kwaliteitsslangen die naast goede flexibele eigenschappen 
ook een glad stromingskanaal hebben. Vervaardigd van 

hoogwaardige materialen met een temperatuurbereik tot wel 
350°C. Panflex heeft voor elke toepassing de juiste slang in 
het assortiment. De slangen zijn in diverse materialen en 
maatvoeringen leverbaar. Enkele voorbeelden zijn:

HETE LUCHT
Hete luchtslangen (heaterslangen) zijn bij uitstek geschikt om 
een tijdelijk onderkomen te verwarmen, zoals bij evenementen, 
op- en overslag, bouwplaatsen, stallen en loodsen om maar 
enkele voorbeelden te noemen. Maar ze zijn ook geschikt 
voor het luchten van springkussens, als drogerslang bij 

wasstraten of het afzuigen van rook. Verkrijgbaar op lengtes 
van 3,5, 5 en 10 meter. Langere lengte nodig? Er zijn koppel-
banden beschikbaar om de lengtes aan elkaar te lussen. Enkele 
voorbeelden zijn:

CHEMIE
Panflex is dé specialist op gebied van slangen voor chemische 
dampen. Met een ruim aanbod slangen voor diverse toepas-
singen, zoals het afvoeren van chemische agressieve dampen, 
lasrookafzuiging, zuur- en loogkasten, verwarmen of ontdooien 
hebben wij altijd een oplossing in huis. De slangen zijn in 

diverse materialen leverbaar, zoals polyester-elastomeer, 
neopreen of silicone voor een extreem hoog temperatuurbereik. 
De slangen zijn gemaakt met de allerhoogste kwaliteitseisen 
en zijn bestand tegen diverse chemische stoffen. 
Enkele voorbeelden zijn:

AUTOMOTIVE
Door de jaren heen heeft Panflex een assortiment slangen 
samengesteld voor de automotive. De slangen worden 
bijvoorbeeld gebruikt voor afvoer van warme lucht maar ook 

om de koude lucht van een airco te verplaatsen. Enkele 
voorbeelden zijn:

INDUFLEX PS GEEL 
Ø 150 - 600 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur -20°C / +100°C

INDUFLEX NEOPREEN 
Ø 83 - 509 mm
Materiaal Neopreen 
Temperatuur -35°C / +150°C

INDUFLEX HTR-S  
Ø 152 - 1000 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur -20°C / +100°C

INDUFLEX CHI 
Ø 25 - 600 mm
Materiaal Polyester-elastomeer
Temperatuur -40°C / +140°C

INDUFLEX FFS 
Ø 19 - 152 mm
Materiaal Rubber (TPE) 
Temperatuur -40°C / +130°C

INDUFLEX SG2M
Ø 10 - 407 mm
Materiaal Siliconen 
Temperatuur -80°C / +310°C

INDUFLEX HTR-L 
Ø 150 - 600 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur -5°C / +90°C

INDUFLEX NG1M 
Ø 10 - 407 mm
Materiaal Neopreen 
Temperatuur -50°C / +150°C

INDUFLEX SG1M 
Ø 10 - 400 mm
Materiaal Siliconen 
Temperatuur -80°C / +310°C

INDUFLEX SG2M 
Ø 10 - 407 mm
Materiaal Siliconen 
Temperatuur -80°C / 310°C

INDUFLEX SILICONEN 
Ø 83 - 509 mm
Materiaal Siliconen 
Temperatuur -85°C / +300°C

INDUFLEX PU 
Ø 13 - 800 mm
Materiaal Polyurethaan 
Temperatuur -40°C / +100°C

INDUFLEX VP SUPER 
Ø 76 - 509 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur -20°C / +80°C

INDUFLEX CHI 
Ø 25 - 600 mm
Materiaal Polyester-elastomeer
Temperatuur -40°C / +140°C

INDUFLEX 32.00  
Ø 13 - 400 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur 0°C / +70°C

INDUFLEX SG1M 
Ø 10 - 407 mm
Materiaal Siliconen 
Temperatuur -80°C / +310°C

INDUFLEX PLNI 
Ø 13 - 400 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur 0°C / +70°C

INDUFLEX NG1M 
Ø 10 - 407 mm
Materiaal Neopreen 
Temperatuur -50°C / +150°C

INDUFLEX NG2M 
Ø 10 - 400 mm
Materiaal Neopreen 
Temperatuur -50°C / +150°C

VASTE STOFFEN
Uitermate geschikt voor transport van bijvoorbeeld 
houtspanen, metaaldeeltjes, gras, of zand. Antistatisch, 
brandvertragend, flexibel of juist rigide: alle oplossingen 

hebben we in huis. We hebben slangen die geschikt zijn voor 
temperaturen van -40°C tot +310°C, in polyurethaan, PVC, 
neopreen of siliconen. Enkele voorbeelden zijn: 

INDUFLEX AIR 
Ø 50 - 450 mm
Materiaal PVC 
Temperatuur -25°C / +95°C


