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MED PREFA VANDBARRIERE ER DU GODT BESKYTTET  
MOD SKYBRUD OG OVERSVØMMELSER
Vi har i de senere år flere gange oplevet, at klimaet viser tænder. De  
ekstreme vejrforhold har især medført øget pres på de kystnære egne og  
på byerne, hvor stormflod, skybrud og ekstreme regnmængder er en  
voldsom udfordring for vore bygninger og anlæg.

Derfor skal vi vænne os til, at oversvømmelser kan forekomme oftere  
– har du haft oversvømmelse én gang, får du det igen!

PREFA har mange års erfaring i, hvilken enorm indvirkning en  
oversvømmelse kan have. Det var denne erfaring, der motiverede os til,  
sammen med vores søsterselskab NEUMAN Aluminium, at udvikle et  
mobilt system af aluminium til beskyttelse mod oversvømmelse.

De meget robuste letvægts aluminiumsprofiler beskytter ved døre, porte,  
vinduer og alle områder, der er i risiko for oversvømmelser.

INDIVIDUELLE LØSNINGER  
TIL INDIVIDUELLE BYGNINGER
Vand kan forsage permanent skade i og  
omkring huset. Her er PREFA’s beskyttelse  
mod oversvømmelse et skridt foran og  
beskytter udsatte områder mod indtrængende 
vand.

Systemet kan monteres på arealer omkring 
bygninger eller foran, i eller bag murværk.  
De fast installerede profiler kan males, så  
de matcher dit facadedesign, eller de kan 
indlejres i en bygnings klimaskærm og blive 
næsten usynlige.

SYSTEMET
Den mobile vandbarriere er lavet af aluminium. For-
seglingen af profilerne sker med særlige udskiftelige 
gummilister.
Beskyttelsen mod vandet starter allerede, når du 
lægger den første bjælke på plads.

ANVENDELSE
Aluminiumbjælkerne lægges i flytbare eller fast 
installerede profiler, der enten er forankret i jorden 
eller monteret direkte på murværk. Kraftige gummi-
lister holder bjælkerne på plads og forhindrer vandet 
i at trænge igennem. Bjælkerne klemmes sammen 
ovenfra ved hjælp af spændestykker med funkton 
som skruetvinger. Når vandstanden stiger, og presset 
bliver større, øges stabiliteten af vandbarrieren. 

MULIGHEDER
Bygnings- og landskabsbeskyttelse.
Længden på vandbarrieren er vilkårlig og tilpasses 
forholdene på stedet. Eksisterende beskyttende  
vægge kan udvides både i højde og bredde.

ENEFORHANDLER I DANMARK
Vi er eneforhandler i Danmark af det tyske PREFA 
vandbarrieresystem.  

KONTAKT OS
Ring eller send os en e-mail hvis du ønsker at høre 
mere om PREFA vandbarriere, eller hvis du ønsker  
at høre, hvad en sikring af din ejendom vil koste.

HUSPORTALEN
Strøvej 77, 3320 Skævinge

Tlf.: 4828 4711
info@husportalen.eu

husportalen.eu


