Jahn © 123 VerankeringSysteem
Referentie : 2012/J049
Betreft : Jahn © 1•2•3 VerankeringSysteem - octrooinummer : NL1036178 - 1/1
Geachte dames en heren,
Net zo gemakkelijk als een kapstok, is ook het Jahn © 1•2•3 VerankeringSysteem geschikt om
voorwerpen aan op te hangen. Eenvoudig in de opbouw, eenvoudig in de verwerking, onderhoudsvrij en
geschikt voor het opnemen van buitengewoon grote trekkrachten.
Het Jahn © 1•2•3 VerankeringSysteem wordt reeds al na een korte periode van introductie voor vele
doeleinden toegepast en vindt veel aandacht bij architecten, constructeurs, aannemers maar ook bij
elektriciteitsmaatschappijen en gemeentes.
Een Verankering Systeem om lateraal gebroken of op zichzelf staande muurelementen of gemetselde
gewelven onderling te verankeren maar ook een systeem om dingen aan te bevestigingen.
Bijvoorbeeld de bevestiging van spankabels zoals deze door elektriciteitsmaatschappijen en gemeentes
worden gebruikt om verlichting of reclameborden aan op te hangen. De 1•2•3. Ankers zijn in vele
denkbare variaties te leveren.
Het bijzondere aan het anker is niet alleen de eenvoudigheid van opbouw en verwerking, het boren van
een gat, vervolgens het plaatsen van het Jahn © 1•2•3 injectieanker en tot slot het vastzetten van het
Jahn © 1•2•3 injectieanker met de bijbehorende minerale Jahn © 1•2•3 injectiemortel, maar ook zeker de
mogelijkheid van het opnemen van buitengewoon grote trekkrachten. Een bijkomende voordeel is dat het
een vrijwel onzichtbaar bevestigingspunt oplevert.
Het Jahn © 1•2•3 injectieanker kan haast in alle maten geleverd worden en is geschikt voor alle dragende
ondergronden. Zo kan ook, al naargelang, het uiteinde van het anker naar wens worden vervaardigd.
Voor nader informatie kunt u contact met ons opnemen en wij zouden het zeer op prijs stellen om, in een
persoonlijk gesprek, dit systeem nader aan u toe te mogen lichten en uw eventuele vragen te
beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,
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Bijlage 1
Voorbeeld afbeeldingen

verankering op zichzelfstaande muurelementen

bevestigingspunt voor bv spankabels
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