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Nordisk leverandør og forhandler af 
kvalitetsprodukter der sikrer ejendomme 
mod skadelig oversvømmelse ifm. kraftig 

regn, skybrud og stormflod.
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GODE RÅD 
HAR DU…

INSTALLATIONER 
UNDER GADENIVEAU:

Højvandslukker type:  
HVL100 – HVL150 – HVL200
(anvendes ved en lille brugerkreds  
– typisk 1-fam. hus)

INSTALLATIONER  
UNDER GADENIVEAU  
HVOR SPILDEVANDS-
MÆNGDEN ER STOR 
OG EVT. REGNVAND 

TILSLUTTET:

Hybrid Station type: 
HVL600 – HVL800 – HVL Compact
(anvendes ved en stor brugerkreds  
– Etageejendomme, erhverv)

INSTALLATIONER  
DER LIGGER UNDER  

DEN KOMMUNALE 
KLOAK:

(her en det nødvendig at pumpe)
Pumpeanlæg type:  
ProVore 380-E – ProVore 680-E
(til indstøbning i kældergulv eller fritstående i 
ventileret rum)

INDTRÆNGENDE 
OVERFLADEVAND  

GENNEM DØRE  
– VINDUER:

(kælderdøre og vinduer eller døre med niveaufri 
adgang)
FLOODAL® letvægts barriere med 
elegant vægbeslag
(”klik og tæt” løsning til private huse og  
ejendomme)
AGGERES letvægts stormflods-
barriere – manuel eller automatisk 
løsninger
(anvendes ved erhverv og industri)

SIKRING MOD 
OVERSVØMMELSE  

OG TILBAGELØB  
FRA KLOAKKEN!

INSTALLATIONS PARTNER

”METAL  
FREM FOR 

PLAST”



EN GOD  
INVESTERING
Med tanke på kvalitet, vedligeholdelse og økonomi. Eks. værdifør-
gelse af dit hus.

RENOVERING  
OG NYBYGGERI
HVL serien er kendt for den høje sikkerhed og robuste kvalitet. 
Kvaliteten ses i materialerne og drift sikkerheden.

SKYBRUDSSIKRING 
• Til alle slags huse, ejendomme, boligselskaber samt erhverv.

• Vedligeholdelsesfri.

• Logisk opbygget og rottesikret materiale.

SÅDAN KOMMER 
DU VIDERE

RÅDGIVNING OG PRIS

Kontakt Skybrudskompagniet som kan henvise til en Installations-
partner eller din Aut. Kloakmester for en besigtigelse af ejendom-
men.

BESLUTNINGEN

Når den korrekte løsning er valgt modtager du et tilbud på installati-
onen, fra din lokale kloakmester.

SELVE INSTALLATIONEN – 1 DAG

Tidspunkt for udførelse aftales med kloakmesteren, hvorefter instal-
lationen udføres og sættes i drift. Du modtager en overdragelsesre-
gistering og tilbydes en vedligeholdelsesaftale.

FORBEREDELSE
Underprofilen er fastgjort 
til murværket foran xxx. 
Den øvre profil er forbun-
det til den nederste profil 
og kan foldes.

TIL BRUG
Den øvre profil er udfoldet, 
og tætningspladen 
anvendes.

KLIK OG LUK
Den øvre profil er foldet 
ind, bladfjedrene i den 
øvre profil genererer 
det nødvendige tryk på 
pladen. Døren er forsvarligt 
forseglet.

KONTAKT 
OS NU 
FOR GRATIS 
RÅDGIVNING

Skybrudskompagniet
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Det er for sent når…

DIT HUS ER 
OVERSVØMMET!

TAG ANSVAR FOR DIN EJENDOM, OG KONTAKT OS NU

  Automatisk højvandslukker

  Højeste driftsikkerhed

  Til alle typer ejendomme

  Rottesikret materiale

  Nem installering i brønden

  Innovative produkter

  Robust industrikvalitet

Automatisk højvandslukker

Mange tænker at sikring mod skybrudsskader ”må vente lidt” – men det er dyrt 

at vente. Vi ved at næste skybrud er på vej, og når man pludselig står i kælde-

ren, som er fyldt med kloakvand er det katastrofalt ikke at have handlet i tide.

”Når kvalitet betyder noget”
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