Aptering og erhvervsinventar
Vi designer og specialfremstiller møbler af høj kvalitet
til det maritime og erhvervsvirksomheder. Hos os får
du en løsning, hvor mange års erfaring kombineres
med faglig nytænkning. Vores erfaring indenfor
produktion og montage sikrer en robust og holdbar
kvalitet - mens vores uddannede maskinsnedkere,
møbelsnedkere og designere, sikrer kvalitet og
brugervenlighed.
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1. Kahyt med letvægtsmøbler
3. Planlægning af en udfordrende konstruktion

2. 3D visualisering af kahyt
4. Massivtræ, som har været en tur i CNC-fræseren

Interiør
Vores services omfatter:
• Skotter, lofter, dørk og døre
• Komplette kabysser
• Komplette toilet- og baderum
• Specialfremstillede møbler
• Løse møbler, såsom designstole
• Gardiner, tæpper og andet tilbehør
• Montering og supervision
• Komplette møbelpakker
• Design og produktudvikling

Når vægten er afgørende
På nogle typer fartøjer spiller vægt en afgørende rolle. Her kan vi
udover møbler fremstillet i ultra-lette materialer tilbyde levering
og montering af letvægtskotter, -lofter og -dørk.

Vi er specialister
Vores projekter udføres af teams med specialuddannede
projektledere, møbelsnedkere og montører, som med deres
mange års erfaring, sætter kvaliteten i højsædet.

Kontakt os

Sikre leverancer
Vi har vores egne produktionsfaciliteter, som omfatter et
møbelsnedkeri med topmoderne maskiner. Herudover har vi et
omfattende net af underentreprenører og leverandører. Dette
sikrer hurtige, uafhængige og stabile leverancer til vores opgaver.

Sammen finder vi de bedste løsninger
På vores snedkerværksted producerer vi flere forskellige
møbelserier i såvel standardstørrelser som specialstørrelser og
specialdesigns. Vores møbler er i høj kvalitet og fremstilles i et
bredt udvalg af træsorter, laminater og andre materialer. Vi sørger
for størst mulig funktionalitet og udnyttelse af plads og laver
3D-visualiseringer af vores løsningsforslag. Vi leverer og monterer
komplet indretning af kahytter, messer, kabysser, restauranter,
lounge-områder, fællesrum, broer og vaskerier. I samarbejde
med vores kunder finder vi de løsninger, som er optimale for hvert
enkelt projekt.

Vi kommer gerne med kreative og anvendelige forslag til netop
din indretningsopgave. Læs mere om, hvad vi kan på vores
hjemmeside: www.norisol.com
Her kan du finde aktuelle interiør projekter, samt information om
aptering, erhvervsinventar, materialepakker og design. Du kan
også finde en kontakt person, som står klar til at hjælpe.

Vi gør det nemt for dig

Vores interiørteams assisterer med store som små indretnings- og
apteringopgaver på alle størrelser og typer af skibe og platforme.
Vi håndterer turnkey-projekter og delprojekter eller levering af
materialepakker alt efter behov. Herudover tilbyder vi alt inden for
skibsisolering samt levering og montering af køle- og fryserum.

Norisol A/S er en solid og velfungerende service- og entreprenørvirksomhed, som er en af Danmarks førende aktører inden for teknisk isolering, stillads og skibsaptering.
Vi bidrager til høj værdiskabelse hos vores kunder gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale opvarmning.

Vores vigtigste ressource er vores specialuddannede og pålidelige medarbejdere. Hver dag gør de deres yderste for at
imødekomme vores kunders forventninger, hvilket betyder at de fleste af vores kunderelationer og partnerskaber er langvarige.

+45 7011 7744

www.norisol.com

