
 

 
 

 

Ventilationsfittings
Hvidlakeret, RAL 9016



 

 
 

 

JRV A/S er en moderne ventilationsvirksomhed, der til-

byder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en 

stor resultatorienteret erfaring og en stabil medarbejder-

stab. Vi holder os konstant orienteret om, hvad der rør sig 

i omverdenen, så vi altid kan benytte den nyeste teknolo-

gi og viden på markedet. Dette sikrer, at vores kunder får 

den mest optimale løsning og rådgivning til at dække de-

res individuelle behov. 

Vi er en familieejet virksomhed, der i 1968 blev grundlagt af brødrene Jørgen og Erik Rasmussen. Siden har vi 

gennemgået en kraftig udvikling, og er gået fra at være underentreprenør til nu også at være selvstændig producent.

Én af vores stærke sider er, at vi hurtigt kan omdanne idéer til resultater. 

Vi er eksperter i specialopgaver, hvor vi hver dag skræddersyer ventila-

tionsløsninger lige efter vores kunders ønsker. Vores faste samarbejd-

spartnere benytter derfor JRV A/S som sparringspartner under udvikling 

af komplicerede som lette projekter. Her kommer mange års erfaring alle 

parter til gode. Idéerne har bidt sig fast, og dermed blevet en del af det 

faste produktsortiment. 

Hos JRV A/S har vi et særligt fokus på konstant at optimere person- og 

produktbeskyttelsen på arbejdspladserne, og sætter en ære i dagligt at 

være med til at sikre et sundt og bedre arbejdsmiljø. Vi stræber altid 

efter at blive bedre og udvikle os på samtlige parametre. Dette indfries 

ved hjælp af vores kunder og samarbejdspartnere samt et ambitiøst og 

engageret team. Hos os spiller kunder, brugere og samarbejdspartnere 

en central rolle i udviklingsprocessen, da vi altid søger at styrke kom-

petencer, der tilgodeser alle parters krav. I JRV A/S løfter vi opgaver og 

udfordringer i fællesskab, hvilket medvirker til, at vi hele tiden flytter hi-

nandens kompetencer til et højere niveau.   

I alle vores arbejdsopgaver er det vores vision at fastholde vores gode 

kvalitet, fleksibilitet, service og leveringssikkerhed. På den måde giver vi 

vores kunder den bedste oplevelse ved at handle hos os i JRV A/S. 

Bag en unik historie der strækker sig over mere end 45 år, lever en virksomhed 

med et team. Et team der har hjulpet flere tusinden tilfredse kunder med den 

helt rette ventilationsløsning, til lige netop dem.
JRV A/S 
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Hvidlakeret ventilationsfittings

JRV's Hvidlakeret ventilationsfittings er en produktserie 

af rør, kanaler, faconstykker og maling til alle typer ven-

tilation. Hele serien er af høj kvalitet og fås i Hvid Ral 

9016 udførelse. 

I denne brochure finder du alle vores varenumre på 

vores standardsortiment, hvilket gør det lettere for dig 

som kunde at bestille hos os. 

Være opmærksom på, at ved ønske om ventilations-

fittings uden for vores standardsortiment, kan der for-

ventes lidt længere leveringstid end normalt.  

SPØRGSMÅL? BRUG FOR VEJLEDNING? SPØRG OS:  

Vi har mere end 45 års erfaring indenfor ventilation og smedearbejde. Så 

skulle der alligevel opstå spørgsmål eller har du brug for professionel ve-

jledning til at finde det helt rette ventilationsfitting, er du naturligvis altid 

velkommen til at kontakt os:

Telf. +45 43 950 950

Mail: sales@jrv.dk

mailto:sales%40jrv.dk?subject=
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Glatte rør*

Varenr. Dimension [mm] Længde [mm]

RØR1001000 Ø 100 1000

RØR1251000 Ø 125 1000

RØR1601000 Ø 160 1000

RØR1002000 Ø 100 2000

RØR1252000 Ø 125 2000

RØR1602000 Ø 160 2000

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Glatte rør

Spiralfalset kanal*

Varenr. Dimension [mm] Længde [mm]

SRH1002000 Ø 100 2000

SRH1252000 Ø 125 2000

SRH1602000 Ø 160 2000

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Spiralfalset kanal
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Væg- og loftgennemføring 

Væg- og loftgennemføring*

Varenr. Dimension [mm]

VLGH100 Ø 100

VLGH125 Ø 125

VLGH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Indløbsring

Indløbsring*

Varenr. Dimension [mm]

ILUH100 Ø 100

ILUH125 Ø 125

ILUH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Bøjninger

Bøjninger: 15° - 30° - 45° - 90°*

Varenr. Dimension [mm]

BUH10015 Ø 100 -15°

BUH12515 Ø 125 -15°

BUH16015 Ø 160 -15°

BUH10030 Ø 100 - 30°

BUH12530 Ø 125 - 30°

BUH16030 Ø 160 - 30°

BUH10045 Ø 100 - 45°

BUH12545 Ø 125 - 45°

BUH16045 Ø 160 - 45°

BUH10090 Ø 100 - 90°

BUH12590 Ø 125 - 90°

BUH16090 Ø 160 - 90°
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

T-stykker 

T-stykker*

Varenr. Dimension [mm]

TCPUH100100 Ø 100 / 100 / 100

TCPUH125125 Ø 125 / 125 / 125

TCPUH160160 Ø 160 / 160 / 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Afspærringsspjæld

Afspærringsspjæld*

Varenr. Dimension [mm]

DSUH100 Ø 100

DSUH125 Ø 125

DSUH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Reduktioner

Reduktioner*

Varenr. Dimension [mm]

RCUH125100 Ø 125 / 100

RCUH160100 Ø 160 / 100

RCUH160125 Ø 160 / 125

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Påstik

Påstik*

Varenr. Dimension [mm]

PSUH125100 Ø 125 / 100

PSUH160100 Ø 160 / 100

PSUH160125 Ø 160 / 125
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Nipler

Nipler*

Varenr. Dimension [mm]

NPUH100 Ø 100

NPUH125 Ø 125

NPUH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Væg - og loftgennemføring

Muffer*

Varenr. Dimension [mm]

MFH100 Ø 100

MFH125 Ø 125

MFH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Muffer
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Endebund til Nipler 

Endebund til Nipler*

Varenr. Dimension [mm]

ESUH100 Ø 100

ESUH125 Ø 125

ESUH160 Ø 160

* Ved ønske om andre størrelser bør der forventes lidt længere leveringstid

Endebund til Muffer 

Endebund til Muffer*

Varenr. Dimension [mm]

EPFH100 Ø 100

EPFH125 Ø 125

EPFH160 Ø 160
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Spraymaling

Spraymaling, Hvid*

Varenr. 

SPRAY9016

Tuschpen

Tuschpen, Hvid

Varenr. 

HVIDTUSCHPEN

Lakstift

Lakstift 12 ml, Hvid

Varenr. 

HVIDLAKSTIFT

Selvskærendeskruer

Selvskrendeskruer med hvide dækknapper / poser a' 25 stk.

Varenr.

SELVS4
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Hvidlakeret ventilationsfittings 

Noter



 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

 

 
 

 

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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