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Høydebasseng spesialisten
Brimer vannbasseng er 
tette både i tak, vegger 
og bunn. Betongplaten 
blir plastlagt med et solid 
glassfiberlaminat, og 
innsiden er hvit, glatt, skjøtefri 
og vedlikeholdsfri. Alle 
overflater i bassenget som 
er i kontakt med drikkevann, 
består av materialtyper som 
ikke avgir skadelige stoffer. 
Drikkevannet blir på denne 
måten svært godt ivaretatt. 

Deltakelse på Miljø og 
Teknikk 2019
«Vi deltar på messen 
for å presentere våre 
høydebasseng og nye 
løsninger. Vi skal denne 
gangen også presentere 
nye bassengkonsepter 
som er mer HMS tilpasset 
med luker, ventilhus, 
trappetårn og luftesystemer. 
Kommunalteknisk messe er 
viktig for oss og vi ser frem til 
å vise våre nye konsepter.
Vi satser på høydebasseng 
basert på hva kundene 
ønsker. I dag betyr dette 
mer ventilløsninger. 
Driftsfolkene vil ha lettere 
vedlikeholdsrutiner.»

Ulike størrelser
«Det største anlegget vi har 
laget er på 22m i diameter 
med en kapasitet på 
3.600m3. Dette skal vi levere 
til Frogn kommune i Drøbak 
nå til våren. Ellers leverer vi 
normalt flest høydebasseng 
med kapasitet på ca. 
1.000m3.»

Merkevaren Brimer AS
«Vi er de eneste i bransjen 
som produserer alt i Norge, 
med lang erfaring og leverer 

alt fra A til Å. Dette vil si alt 
fra tegning til produksjon, 
transport, installasjon etc. Vi 
tar hånd om hele prosessen.
Fordelen med Brimer 
er at vi leverer glassfiber 
innsider med plastbelagt 
bunn og vegger som gir 
klare lyse flater. Dette gjør 
det enkelt for driftsfolkene 
å overvåke vannkvaliteten. 
Som eksempel har vi til Hitra 
kommune levert et anlegg 
med ventilhus, vindeltrapper, 
etc.»

Kvalitet og innovasjon
Brimer AS vil beskrive sine 
styrker i markedet slik: 
«Kvalitet – vi er flinke på 
innovasjon og har egen 
utviklingsavdeling. Videre 
lytter vi aktivt til hva kundene 
ønsker, og utvikler nye 
konsepter på grunnlag av 
behovet». avslutter en av 
Norges største spesialister 
på høydebasseng, salgssjef 
Gunnar Ristesund.

Høydebassengspesialisten 

Høydebasseng spesialist – Markedssjef Gunnar Ristesund – reiser lang og strand på kryss og tvers av 
Norge og er klar for å ta imot eksisterende og nye kunder på Miljø og Teknikk 2019.

Daglig leder .............................................. Håvard Fred Haanes

Omsetning 2016 .................................... 76.759.000

Driftsresultat 2016 ................................. – 5.518.000

Antall ansatte ........................................... 58

Ledende leverandør av GRP høydebasseng til kommuner
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