Fra fine pavilloner i eksklusiv tombak, til
funktionelle lagerbygninger i
økonomivenlige sandwichpaneler
Norisols facadesektion arbejder med lukningsopgaver
og tyndpladekonstruktioner til både nybyggerier
og renoveringer samt udførelse af entrepriser til
bl.a. kontor- og domicilbyggerier, boligbyggerier,
industribyggerier, institutioner og kraftværker.
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1. Facade
3. Komplet facaderenovering af kollegium

2. Parkeringshus med facade i perforeret aluminium med bilmønster
4. Norisol Container Construction. Genanvendeligt og skalerbart
modulbyggeri med containere- her indrettet som kontor

Facade
Mange variationsmuligheder
Vi opererer indenfor alle konstruktionstyper ved nybyggeri
og renovering i materialer som kobber, stål, aluminium,
corten og tombak. Selve materialebearbejdningen foregår i
stor udstrækning på egne værksteder, hvor vi råder over de
nødvendige maskiner og udstyr. Variationsmulighederne i
opbygningen og udtrykket er næsten uendelige for facader
og tag, hvor de forskellige materialetyper og konstruktive
sammenhænge er med til at give bygningen netop det
ønskede æstetiske udtryk.

Innovative og energirigtige løsninger
Vores store erfaring har hjulpet os til at udvikle nye,
forbedrede montage- og befæstigelsesmetoder, hvilket
både øger kvaliteten og nedbringer montagetiden. Det
er også vigtigt for os altid at tænke de mest energirigtige
materialer ind i projekterne, således at energiforbruget i
byggeriet nedbringes mest muligt.

Norisol container construction
Behovet for hurtig opførelse af midlertidige, flytbare og
fleksible boliger eller kontorer har ført os til udviklingen
af vores modulbyggeri baseret på genanvendelse af
containere. Det giver helt nye muligheder i forhold til
f.eks. akut mangel på ungdomsboliger, midlertidige
kontorfaciliteter eller boliger på steder, der endnu ikke

er byudviklet. Modulerne lever naturligvis op til Dansk
Bygningsreglements krav vedrørende brandsikkerhed,
trinlydsdæmpning, akustik og energiforbrug.

Faglig rådgivning
Norisol tilbyder gerne rådgivning omkring design, udførelse
og optimering af lukningsentrepriser. Her vil der typisk være
et tæt samarbejde mellem rådgivere og arkitekter.

Kvalitet og sikkerhed
Vores dygtige teknikere og montører har mange års
erfaring med alle typer og størrelser af lukningsentrepriser.
Gennem hele udførelsesforløbet er kvalitetssikring og
sikkerhed på arbejdspladsen vigtige parametre, som alle
vores medarbejdere til stadighed har fokus på.

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

Vi gør det nemt for dig

Vi kommer gerne med kreative og anvendelige forslag
til netop din lukningsopgave. Vi rådgiver også omkring
energioptimering af eksisterende bygninger både med
hensyn til klimaskærm og isolering af tekniske installationer,
ligesom vi tilbyder alt inden for stilladsentrepriser.

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

