Professionelle løsninger til energi-,
marine-, industri- og byggesektoren
Isolering er et omfattende kompetenceområde,
hvor vi med vores brede erfaring tilbyder de mest
optimale isoleringsløsninger mod varmetab,
kuldetab, støj og brand. Det gælder såvel på land
som offshore, olie-/gasindustrien, raffinaderier,
kraftværker, skibsværfter, bygge-, fremstillings-,
fødevare- og medicinalindustrien.

TEKNISK
ISOLERING
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1. Kølerørsisolering med Armalflex
3. Isolering af motorrum

2. Støjskærm på industribygning
4. Isolering af hærdningsovn med lamelmåtte, og beklædt med
galvaniseret plade

Teknisk isolering
Den hurtigste vej til energibesparelser

Brandisolering - en vigtig del af sikkerheden

Effektiv varme- eller kuldeisolering giver hurtige resultater på
økonomien. Tilbagebetalingstiden på investeringer i teknisk
isolering er overraskende hurtig, og så tæller det naturligvis også på
miljøregnskabet, hvor CO2-udslippet reduceres væsentligt. Valget
af isoleringsmateriale varierer efter opgavens karakter, indholdets
og omgivelsernes temperatur, samt hvor anlæggene befinder sig
rent fysisk. Vi udfører isolering af alle former for rørinstallationer,
kølerum, ventilations- eller køleanlæg, skibe, tankanlæg mv.

Norisol tilbyder en række brandtekniske isoleringsløsninger, som
højner sikkerheden.

Beklædning af isoleringen er ofte nødvendig – både af hensyn
til holdbarheden og eventuelle tekniske krav eller hygiejnekrav,
vejrforhold mv., men også af æstetiske hensyn. Oftest beklædes
med kapper af tyndplade, men der kan også være tale om forskellige
former for coating, beklædning med pvc-folie mv. Pladekapperne
specialfremstilles på vores egne værksteder, hvor vi råder over alt
moderne udstyr til forarbejdning af alle typer tyndplade.

Bedre arbejdsmiljø med
støjisolering og akustisk regulering
Norisols lydspecialister hjælper med at løse komplekse problemer
med støj og dårlig akustik, så arbejdsmiljøet højnes, og
Arbejdstilsynets krav til efterklangstid og generelt støjniveau
overholdes.

Kontakt os
Læs mere om teknisk isolering og find en kontaktperson på vores
hjemmeside: www.norisol.com
Her finder du en side for hver af de 8 kategorier indenfor teknisk
isolering: varme, kulde, brand, støj, energioptimering, tanke, marine
og HVAC.

Vi gør det nemt for dig

Norisol tager sig af alt lige fra isoleringsberegninger til udførelse
af arbejdet, hvad enten det drejer sig om nyanlæg, ombygning,
renovering eller vedligehold. I samarbejde med vores kunder
finder vi de optimale løsninger til de konkrete opgaver. Vores
effektive projektteams med kompetente projektledere i spidsen
sikrer, at entrepriserne udføres til den aftalte tid, kvalitet og pris. Vi
efterprøver gerne effekten af vores tiltag med tekniske beregninger,
termografi, efterklangs- og støjmålinger etc.

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

