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Ingeniør vil leve af at gemme kloakdæksler
Indtil videre har Jesper Walter-Rasmussen gemt det faste job af vejen og satser fuldt ud på at trylle dæksler væk
kunder, der var trætte af at
se på de traditionelle gamle
brønddæksler. De måtte
DÆKSLER Kloakdæksler skal kunne gemmes af vejen på
være der og udfylde deres en eller anden elegant måfunktion 100 procent for- de, mente de. Det var en
svarligt. Men de skal ikke udfordring, jeg godt kunne
se noget i. Så jeg satte mig
ses.
for at gøre
brønddæksler
usynlige”, forJeg satte mig for at gøre tæller Jesper
Walter-Rasbrønddæksler usynlige
mussen.
Jesper Walter-Rasmussen, indehaver, Jesmig
Det blev til
Group ApS
firmaet Jesmig
Group sådan
Det mener Jesper Walter- lidt på fritidsplan. Nu er det
Rasmussen, og da han tog så slut med fritiden. Jesper
hul på 2015, gemte han al Walter-Rasmussen satser
forsigtighed væk for at helt på, at dækslerne holgemme kloakdæksler på der.
fuldtid. Den rådgivende ingeniør kvittede sit faste job Usynlige dæksler
for at satse helt på firmaet Foruden dæksel-magikeren
Jesmig Group, hvor han la- selv, består Jesmig Group nu
ver kloakdæksler, der fal- af yderligere et par medarbejdere. Det er der hårdt brug for
der i ét med omgivelserne.
”Fra 2008 til 2010 arbej- i en periode, hvor Jesper Waldede jeg for Roskilde Forsy- ter-Rasmussen har fuldt fart
ning og kom i snak med på rundt for at vise de dæksAf Bjarne Madsen
red@licitationen.dk

”

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Jesper Walter-Rasmussen har løsningen på at gemme en brønd diskret under en terrasse. Brønddækslet integreres med brug af terrasseplanker.
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ler, som det er meningen, at
man ikke skal se. Forleden var
det Roskilde Dyrskue. Det
kommende par dage er han
blandt professionelle dækselfolk på Rørcenterdagene. Senere gælder det Have & Landskab 2015 i Slagelse.
”Vi laver dæksel-løsninger,
hvor kundernes belægninger
integreres. Jeg har både

dansk patent og EU-patent på
designet af dækslet til flisebelægninger. Test af dækslerne
er foregået i samarbejde med
Teknologisk Institut, og vi har
netop fået godkendt et 40
tons dæksel, som kan anvendes på offentlige arealer, hvor
der kører lastbiler, fortæller
Jesper Walter-Rasmussen.
”Det vil være optimalt,

Propper til trykprøvning af rør

hvis entreprenører og kloakmestre kan have muligheden for et integreret kloakdæksel i baghovedet,
når de taler med deres
kunder om projekter. Indtil videre har det typisk været forbrugerne, der har
fortalt de udførende entreprenører, at de gerne vil
have et næsten usynligt

brønddæksel”, siger dæksel-manden, der har base i
Hillerød.
Det er Jesper Walter-Rasmussen selv, der fostrer
ideerne til nye dækseltyper
og også laver prototyperne. Derefter klarer firmaet
Flexi Metal A/S i Vildbjerg
ved Herning det praktiske
med selve produktionen.

ROTTER I
KLOAKKEN…?
Ratél HAR DANMARKS BEDSTE
PROGRAM TIL ROTTEBEKÆMPELSE.

Træt af synlige brønddæksler?
- Jesmig Brønddæksler giver dig en unik løsning

- Tryktæt op til 2-3(6) bar
- Fås fra DN 15 til DN 2000
- På lager op til DN 300

Hejreskovvej 24
3490 Kvistgård

cobalch@cobalch.com
www.cobalch.com

Med Jesmig Brønddæksler får du et brønddæksel,
der kan integreres i alle typer belægninger.
Dækslerne fås i typer, der kan tage helt op til 40 tons
belastning.
Du kan møde os og se nærmere på
brønddækslerne på Rørcenterdagene
stand nummer 95.

Se mere om den elektroniske rottefælde
samt rottespær på vores hjemmeside
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