
ONS EIGEN ONTWORPEN BROERTJE VAN DE JK-HOUSE PROTECTOR
Met onze JK House Protector hadden we al een geweldig eigen ontworpen product om uw woning en 
persoonlijke eigendommen te beschermen tegen wateroverlast, maar stilzitten kennen we niet bij JK 
Flooding. We ontwikkelden de grote broer – de JK Delta – volgens de principes van de JK House Protector. 
Een waterschot dat u eenvoudig zelf kunt plaatsen, dat licht van gewicht is en uw eigendommen 100% 
bescherming biedt ten tijde van een overstroming, een fikse stortbui of andere vormen van wateroverlast. 
In tegenstelling tot de kleine broer zijn er bij de JK Delta enige voorbereidingen vereist die het plaatsen van 
het waterschot (op het moment dat u hem écht nodig heeft) nóg makkelijker en efficiënter maken. De ALU-
profielen worden van tevoren in de deuropening of garagepoort geplaatst waarna u het waterschot 
vervolgens zelf eenvoudig in de ALU-profielen kunt schuiven. Het waterschot is licht van gewicht en 
gemakkelijk te hanteren. Zelfs in een acute noodsituatie plaatst u de stormvloedkering dus binnen enkele 
seconden. 
De JK Delta is (net als onze eigen JK House Protector) vervaardigd van stevig aluminium en uitgerust met 
speciaal ontwikkelde EPDM rubberprofielen. Deze materialen gaan extreem lang mee en zodoende kent de 
JK Delta een extra lange levensduur. Met dit waterschot zijn uw woning en persoonlijke eigendommen de 
komende jaren 100% veilig op het moment dat wateroverlast een rol speelt.
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Toepassingen:

De JK Delta is ontwikkeld om op een snelle en eenvoudige 
manier een ”gebouw” van een waterdichte stormvloedkering te 
voorzien.


• De JK Delta is specifiek ontworpen voor het 
afsluiten van deuropeningen en kleine 
garagepoorten

• De JK Delta voor maatwerk is op aanvraag mogelijk
• De JK Delta bestaat uit 2 ALU profielen en een 

inschuifbaar waterschot ,Het U-profiel kan 
verwijderd worden bij niet gebruik.

• De JK Delta kan in hoogte modulair opgebouwd 
worden

• De JK Delta is vervaardigd van stevig aluminium en 
speciaal ontwikkelde EPDM dichtingen en kent 
daardoor een zeer lange levensduur

PLUSPUNTEN VAN ONZE JK DELTA:
• Na plaatsing van de ALU profielen direct klaar voor 

gebruik
• Inschuifbaar waterschot voor razendsnelle plaatsing
• Iedereen kan de JK Delta installeren
• Geen bijzonder gereedschap nodig
• Geen onderzoek nodig
• Afdichtingen tegen bestaande muur
• De JK Delta is licht van gewicht en gemakkelijk te 

hanteren
• Maatwerk mogelijk
• Kan modulair opgebouwd worden
• Ontworpen om lang mee te gaan (geanodiseerd 

ALU profiel)
• Prestaties grondig getest
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