Teknisk isolering - Kulde
Rigtigt valg og montering af isoleringsmateriale
er af stor betydning for et køleanlægs effekt,
økonomi og vedligeholdelse. Armaflex, som er det
produkt, vi bruger i Norisol, er et celleopbygget
isoleringsmateriale af høj kvalitet. Armaflex har en
flot sort finish, der specielt kommer til sin ret, når
håndværket er i orden.
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1. RSW anlæg på nybygning
3. Udsnit af 1200 m2 isolering på nybygning
5. Tanke på en ombygning

2. Armaflex på en ombygning
4. Et af vores lokale Armaflex værksteder
6. RSW anlæg på nybygning

Kulde
Isolering med Armaflex

Kontakt os

Kondens er et af de store problemer ved kølerørsinstallationer.
Derfor skal isoleringsmaterialet dimensioneres rigtigt i forhold til
temperaturer og luftfugtighed. Norisols faguddannede isolatører
opmåler og udskærer isoleringsmaterialet, så det passer præcist.
Emnerne vinkles op og limes sammen celler mod celler.

Læs mere om isolering med Armaflex og find en kontaktperson på
vores hjemmeside: www.norisol.com

Egenproduktion
Vi har lokale Armaflex værksteder i hele Danmark, hvor opskæring
og former, såsom halvskåle til bøjninger, forberedes. De lokale
værksteder sikrer fleksibilitet og høj kvalitet, som er nogle af vores
varemærker.

Vi gør det nemt for dig

Uanset behov og størrelse på dit projekt, har vi mulighed for at
hjælpe dig videre. Vores projektledere har mange års erfaring med
Armaflex i både marine- og industrisektoren, og sammen med
kunden finder de altid den rigtige løsning.

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

