
   Højvandssikring er det nødvendig? 

 

Koster det spidsen af en jetjager at sikre bygninger mod 
indtrængende vand? 
Det korte svar er. Det kommer helt an på hvor omfattende truslen 
er, hvilke værdier man skal sikre, - og selv synes det er værd at 
ofre på formålet. Forsikringen betaler ikke alt. 

Fakta: 1kr. investeret betyder 7 kr. sparet til skadesudbedring. 
Kontakt Siolit A/S siolit@siolit.com eller 6471 1115 / 2019 2316  

og få en vurdering af hvad der er brug for – og hvad det vil koste. 
Spidsen af et Draken fly 
 

 

 
 

Hvorfor opfinde den dybe tallerken en gang til, når løsningerne findes andre steder, og der har vist 
at det kan bruges. Vi har kontakt til nogle af de kvalitetsprodukter der findes på markedet. Vores 
hoved kriterium er, at et produkt skal være godkendt, afprøvet ude i virkeligheden og have en 
kvalitet på toppen af hvad man skal kunne kræve i den forbindelse. 
Prisen er i den forbindelse underordnet, når det kan det producenten lover at det kan.  
Billederne er fra København, og viser steder hvor nogle af de produkter vi har, ville kunne have 
forhindret ødelæggelser ved oversvømmelsen der senest har ramt ikke kun i København men over 
hele landet. 
En ting der er sikkert, vi vil opleve lignende skybrud og stormflod, som vi har haft. Sandsynligvis 
værre når vi ser på det klimaforskerne påpeger, så det er nu vi skal handle og gøre os klar til 
næste omgang. Siolit A/S har netop de produkter der kan bruges til det formål, det er kun at 
komme i gang med forberedelserne til næste kraftige skybrud eller stormflod. 
 

                       
Det skulle nødig ende som et totalt havari fordi vi ikke i tide fik sikret os, -og spidsen af en jetjager 
behøver det ikke at koste! Fakta: 1kr. investeret betyder mindst 7 kr. sparet til skadesudbedring. 
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