Specialinventar til store og små projekter
Vi ved hvor vigtigt det er, for både kunder og
medarbejdere, at få den rigtige løsning. Derfor
benytter vi os af 3D tegninger gennem hele
processen. Vi har egenproduktion, hvor de
uddannede møbel- og maskinsnedkere sikrer høj
kvalitet og fleksibilitet.
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1. Lysning i massiv valnød og valnød finér
3. Akustikpaneler
5. Konferencebord

2. Skrivebord af massiv freijo og MDF
4. Alterbord med bladguld
6. Bar i forskellige materialer og overflader

Erhvervsinventar
Vores services omfatter:

Fleksibilitet

Professionel projektering, 3D design og visualisering, moderne
produktion, samt montage. Vi tilbyder specialfremstillede møbler,
såsom: Receptioner, barer, kontormøbler, værelsesinventar,
akustikpaneler, rustfri løsninger, skræddersyede specialløsninger,
brandcertificeret inventar.

Herudover har vi et bredt net af underleverandører, som er med
til at sikre de hurtige, uafhængige og stabile leverancer, som vi er
kendt for.

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

Egenproduktion
Vi har vores egne produktionsfaciliteter, som omfatter et moderne
møbelsnedkeri og et tyndpladeværksted, som tryller med blandt
andet stål, aluminium, kobber og messing. Vores produktion
består af dygtige, uddannede møbel- og maskinsnedkere, som
er fleksible, nytænkende og ansvarsfulde. Vi har adgang til stort
set alle træsorter, samt over 800 typer laminater - og er også
certificeret Corian producent.

Vi gør det nemt for dig

Om du kommer med en løs idé eller en færdig løsning, så hjælper
vi dig med at realisere dit projekt.

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

