
Besøg vores nye udstilling i Middelfart 
Byggecentrum/huset Middelfart 

Hindsgavl Allé 2 
5500 Middelfart 

 

   

Kos komposithegn         Korfu XL dobbeltklink komposit

 

Diverse PVC hegn 

Frederik Bruhn 
Vi har lyttet til vores kunder, så derfor har vi valgt at udstille et lille udvalg af vores store sortiment af kvalitetsvarer. Det har været svært for os at skulle vælge placeringen af udstillingen, da vi synes at ingen skal snydes for at se, føle og vurdere vores fantastiske produkter. Derfor valgte vi Middelfart, så hele Danmark kan få glæde af udstillingen.�

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Super lækkert komposithegn! Bemærk at det er XL - hvilket gør det ideelt til danske vejrforhold.�

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Smukt og klassisk PVC hegn! Ingen vedligeholdelse = Max tid til hygge med familien! 



 
                           Smartline Pent 2018 5,28m2                                                          New Hjemsted model 2 8,2m2 

                           

                                              Kassel 3 grundmalet i antracit på 7,88m2 + Nice komposithegn 

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Redskabsskure for en hver smag! Store og små, malede og trykimprægnerede - gå på opdagelse og find det der passer til lige præcis dit behov!�



   
                              Kraftig pileflet og pileflet med ramme   Athen hegn med termotræ 

     

Crazy Bastian trælegehus     Dresden model 1 i grundmalet antracit på 2,2m2 

 

      

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Pileflet og termotræ! I øjeblikket er pileflethegn utroligt populært og disse to modeller er virkelig holdbare! Termotræet er super stilet og giver et helt vildt eksklusivt look!�

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Et sødt lille legehus til junior og et grundmalet redskabsskur til farmand! Begge produkter i høj kvalitet og kan varmt anbefales herfra. �



     
Diverse PVC hegn                            Kalmar hegn i brun tryk.  

     

             Kassel 3 grundmalet i antracit på 7,88m2                           Oslo komposithegn 

 

       

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Et klassisk PVC Skagen hegn eller et mere naturligt plankeværk af Kalmarbrædder? Det er smag og behag, men begge hegn er yderst populære!�

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Det må godt nok være skønt at få leveret et grundmalet redsskabsskur eller et Oslo komposithegn! Fælles for begge, er at de er utrolig flotte og stilede! - ps. man skal ikke vedligeholde Oslo komposithegnet.�



 
Amsterdam komposithegn  

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Det er utroligt så eksklusivt dette Amsterdam hegn ser ud! Samtidig får man nærmest to farver hegn i et, da farven varierer fra en lysere variant, til den mørke som man ser på billedet - afhængig af om det er vådt eller tørt. Det er da smart!�



            
                  Kreta vedligeholdelsesfrit i grå                             Kreta vedligeholdelsesfrit rust & hvid  

Vores pillebrændeovne står indenfor  

  

                         Giusy pillebrændeovn                         Mika pillebrændeovn  

 

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Et af vores seneste skud på stammen indenfor vedligeholdelsesfrie hegn! Her har man mulighed for at få Kreta i tre forskellige farver, grå, hvid og rust. Alle farver er super flotte, så det er bare om at finde den farve der passer til dig!�

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
To af vores mest populære pillebrændeovne, Giusy og Elan! Selvom det kun lige er blevet forår, så er det en god idé at tænke frem imod efteråret og vinteren allerede nu, da der kan være gode penge at spare! Vi har et stort udvalg og en stor del på lager, så tøv endelig ikke med at tjekke vores hjemmeside ud.�

Frederik Bruhn 
JmKiil
jmkiil.dk
Mail: info@jmkiil.dk
Tlf: +45 71 99 06 80
Brundtlandparken 2
6520 Toftlund
CVR: 34 71 00 07�

Frederik Bruhn 
Elan

Frederik Bruhn 

Frederik Bruhn 
Elan


