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Til den private boligejer
- Træt af synlige brønddæksler?

Funktionalitet
Det er let at integrere dine brønddæksler i flisebelægningen.

Design
Giver et flot resultat uden
synlige brønddæksler.

Unikt produkt
Jesmig Brønddæksler
giver den sidste finish.

Træt af synlige brønddæksler?

Integrer dine brønddæksler, så de passer til din flisebelægning.
Med Jesmig Brønddæksler® har du mulighed
for at holde din indkørsel eller gangarealer
pæne og enkle ved at integrere brønddæksler i belægningen.
● Du

undgår synlige brønddæksler
● Du får et unikt resultat tilpasset dine behov
●D
 u får en løsning, hvor den synlige overflade er valgfri og kan tilpasses belægningen
Med Jesmig Brønddæksler kan du lægge
den sidste finish ved at fuldintegrere brønddæksler i flisebelægningen.
®

Jesmig Brønddæksler® har udviklet et firkantet brønddæksel, der passer til de fleste

brønde. Det kan placeres og integreres med
jeres egne fliser og er nemt at få til at passe
med belægningen. Brønddækslet er opbygget firkantet så herregårdssten, betonsten
eller chaussésten med en tykkelse på henholdsvis 50 mm og 70 mm nemt integreres
i dækslet.

Montering af et brønddæksel:

Har du købt et Jesmig brønddæksel® og har
du brug for lidt hjælp til at montere det, kan
du på vores hjemmeside, jesmig.com hente
en vejledning, som kan hjælpe dig. Her kan
du læse, hvordan du skal gøre, fra du har
købt dit dæksel og til det ligger på sin plads.

Forskellen mellem et traditionelt dæksel og
et Jesmig dæksel er tydelig. Med Jesmig
Brønddæksler® får du den sidste finish.

Info om produkter:

Jesmig Brønddæksler er firkantede dæksler og findes i flere forskellige størrelser. De
mindste dæksler passer til små plastbrønde
med diameteren Ø315 mm og Ø425 mm.
De største dæksler passer til brønde med en
dækselstørrelse på 600 mm.
Dækslernes overflade er valgfri. I overfladen
kan du integrere flere forskellige belægningstyper, eksempelvis:
● Fliser
● Klinker
● Herregårdssten
● Betonsten
● Chaussésten
● Og mange flere
Brønddækslerne kan også udføres i specielle mål. Kontakt Jesmig Brønddæksler og hør
nærmere.
Jesmig Brønddæksler® er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Institut
2011 samt registreret under EU’s Varemærker og Design.
Udover brønddæksler producerer Jesmig
også riste til afledning af regnvand. Belægningen kan naturligvis også integreres i Jesmig riste.
Læs mere om de enkelte produkter på
www.Jesmig.com

Belastningsgrupper:
Gruppe 1 - 1,5 ton

A15

Gruppe 2 - 12,5 ton

B125

Gruppe 4 - 40 ton

D400

På vores hjemmeside Jesmig.com, kan du finde
flere informationer om Jesmig Brønddæksler.
Du kan blandt andet se hele produktsortimentet
og finde en installationsvejledning. Du kan også
finde en liste over forhandlere af Jesmig Brønddæksler.
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