Støjdæmpning i industrien og på skibe
Med professionel hjælp kan støjgener, og dermed
indeklimaet forbedres markant. Når du vælger
Norisol til at støjdæmpe, går vi altid til opgaven med
et professionelt team af veluddannede medarbejdere
og naturligvis med dine ønsker og behov i centrum.
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1. Akustikpaneler med logo
3. Akustisk regulering på fabrik
5. Renovering af silencer/lyddæmper offshore

2. Støjskærm på Danish Crown
4. Viskoelastisk vibrationsdæmpning på skib
6. Lydhus med vinduer og døre omkring industrimaskine

Støj
Vi kan hjælpe
Vi måler støjniveauet og hjælper med at identificere støjkilden.
Herefter udarbejdes forslag til forbedringer ud fra de specifikke
omgivelser. Vi hjælper med:
• Opmåling og rådgivning
• Industrielle opgaver
• Maritime opgaver
• Fremstilling af løsning
• Montage af løsning
• Små og store udfordringer

Forbedring af arbejdsmiljø
Støj er uønsket lyd. Den påvirker hørelse, indlæring, helbred og

trivlsel. Støj kan stresse og forstyrre - selvom lyden ligger under
de formelle krav. Uanset hvilken kilde støjen kommer fra, eller om
det er akustikken, den er gal med, kan vi hjælpe med en løsning, så
arbejdsmiljøet forbedres.

Kontakt os
Læs mere om støjdæmpning og find en kontaktperson på vores
hjemmeside: www.norisol.com

Vi gør det nemt for dig

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.
Gode råd er gratis hos os, men er der behov for en avanceret
løsning, har vi den erfaring og de kompetencer, der skal til.

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

