
Æstetik, ro og stemning i haven 
- nem og uden vedligeholdelse

Spejlbassin
Spejlbassinet i fiberbeton er en smuk
løsning til unikke haver og anlæg. 

Det kan anvendes overalt, hvor du 
ønsker at tilføre omgivelserne et nyt 
forfriskende element. Med den spejlen-
de overflade i vandet bidrager bassinet 
med en helt ny dimension til omgivel-
serne.

Fiberbeton
Spejlbassinet er fremstillet i grå fiberbe-
ton, som er et utroligt robust og slid-
stærkt materiale. Fiberbetonen har en 
tæt og smuk struktur, som sammen
med den matte Sikagard overfladebe-
handling giver en flot og glat flade.

Bassinet er næsten vedligeholdelsesfrit 
og kræver ingen pumper eller lignende. 
Det er nemt at fylde og rengøre. Lige-
som det også er forsynet med et afløb, 
som letter tømningen.

På bagsiden kan du se de tre størrelser, 
vi producerer bassinet i.

| Flot anlæg ønskes?  
Kontakt os med dine 
ønsker og behov, så 
finder vi en god løsning 
sammen.

Spejlbassin

Kontakt os - og lad os sammen hæve  
standarden for dit projekt.



Spejlbassin

Spejlbassin 1 Spejlbassin 2 Spejlbassin 3

Bredde 140 cm 140 cm 140 cm

Længde 180 cm 280 cm 380 cm

Vægt 350 kg 475 kg 600 kg

Spejlbassinet er støbt i grå fiberbeton og efterfølgende behandlet med mat Sika-
gard overfladebehandling. 

Det er vigtigt, at vejledningen for montage, drift og vedligeholdelse følges.  
Se mere på industribeton.dk.
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge Beton Industri og Abeo 
udgør virksomhederne i Industri Beton A/S, der beskæftiger ca. 370 medarbejdere. Perso-
nalet er fordelt med ca. 105 ansatte hos ØSB, ca. 125 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, 
ca. 80 på fabrikken i Svinninge, ca. 10 på kontoret i Aarhus samt 4 personer hos Abeo, der 
primært har fokus på udvikling, optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton A/S leverer alle slags betonelementtyper til byggeriet: Til 
nye projekter, til renovering og til ombygning. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhu-
se - inkl. projektering og montage. Derudover producerer vi elementer til anlæg, infrastruk-
tur, tanke og landbrug.

Vores betonløsninger sætter nye standarder – og vi er altid klar til at stille vores ekspertise 
og erfaring til rådighed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for dit projekt.


