Du bestiller - vi producerer
Vi er specialister i forarbejdning af tyndplade,
glaslærred, træ og løser en lang række forskellige
opgavetyper lige fra teknisk isolering på skibe, til
produkter for industrien, byggebranchen og bla.
daginstitutioner. Vi er kreative og fleksible, hvilket
betyder, at vi imødekommer og løser alle vores
kunders forespørgsler.

EGENPRODUKTION

LANDSDÆKKENDE
Norisol A/S
Med afdelinger fordelt i hele Danmark, er Norisol en landsdækkende virksomhed, som er bygget på en grundvold
af høj kvalitet, solide kunderelationer og loyale medarbejdere.
Vi har en arbejdsstyrke på ca. 500 dedikerede medarbejdere. Mange af vores medarbejdere har været hos
os i mere end 15 år og en stor del af forretningen er baseret på over 30-årige kunderelationer inden for
industri-, energi-, bygge- og marinesektoren.
Vi er solidt placeret på 3 ben, i form af vores egenproduktioner; systuen,
tyndpladeværkstedet og møbelproduktionen. Med dem er mulighederne
mange og som man siger: kun fantasien sætter grænser.

DESIGN &
PROJEKTERING
En tegning siger mere end 1000 ord
I Norisol bruger vi aktivt tegningsmateriale som en platform til kommunikation mellem os selv og kunden.
Samme tegningsmateriale anvendes i produktionen og sikrer dermed overensstemmelse mellem det aftalte
og det endelige produkt. Derudover gør visualisering beslutningsprocessen nemmere og valget af materialer
bliver nemt og spændene.
Godt design forhøjer kvaliteten og oplevelsen. I Norisol har vi kompetencerne til at sikre dette. Om man kommer
med et færdigt projekt, en skitse eller en idé, så hjælper vi med at realisere det.

SYSTUEN
Produktion af isoleringspuder
Den smarte løsning

Vores systue producerer isoleringspuder i mange
forskellige materialer - oftest er det til varmeisolerende formål, som supplement til teknisk isolering.
Puderne er en smart løsning når man skal kunne tilgå
emnet igen, for eksempel ved en kompensator.

Tilgængelighed

Formålet med de aftagelige isoleringspuder varierer
efter opgaven og derfor har vi mange forskellige typer
lærred og løsninger klar:
• Velcro
• Magneter
• Fjedre
• Spyd
• Hægter
• Spænder
• Rynkebånd
• Tråd

Materialevalg

Temperatur på mediet, omgivelser og evt. krav til
hygiejne er nogle faktorer der kan afgøre hvilke
materialer der anvendes ved fremstillingen.
Isoleringspuderne er forskellige og består indvendigt
af et isoleringsmateriale og udvendigt er den beklædt
med en lærredstype, alt afhængig af opgavens art.
Lærred som er det yderste materiale findes i forskellige
typer med særlige egenskaber:
• Alu: Glaslærred med aluminiumsfolie, som
anvendes på lav-temperatur elementer.
• Stål: Højtemperatur glaslærred med
varmebestandig belægning.
• Udesilikone: Glaslærred med silikone, som
anvendes udendørs og steder, hvor der stilles
krav til olie-, smuds- og vandafvisning
• Glaslærred: 2-sidet lærred, som anvendes på
medium temperatur elementer.
• Teflon: Smudsafvisende, teflon-belagt
glaslærred, som anvendes i foreksempelvis
fødevareindustrien.
• NEFO: Glaslærred med polyuretan, som anvendes
på elementer, som har konstant temperatur på
max. 350°C
• Grafit: Anvendes på lav-temperatur elementer.
• Silica: Højtemperatur silicalærred, som anvendes
på elementer, som har en konstant temperatur på
450°C-1000°C.

TYNDPLADEVÆRKSTEDET
Teknisk isolering
Klippe, bukke, valse, sikke, osv.

Der er mange processer i udførselen af teknisk
isolering, hvilket stiller krav til maskinerne, men også til
medarbejderne, som ofte må tage stilling til, hvilken type
løsning, der bør anvendes i den givne situation.
På tyndpladeværkstederne produceres der til mange
typer opgaver, hvor i særdeleshed materialer til brug for
opgaven er en væsentlig del af arbejdet. Pladekapper,
bøjninger, pladebeklædning og flangekasser specialfremstilles og afleveres til skibene og i industrien.
Beklædning af isolering er ofte nødvendig – både af
hensyn til materialernes holdbarhed og eventuelle
tekniske- eller hygiejnekrav, vejrforhold m.v., men også af
æstetiske årsager. Her kan der være tale om forskellige
former for coating, beklædning med pvc-folie mv., men
ofte beklædes med kapper af tyndplade.

Kreative og løsningsorienterede

Vores dygtige medarbejdere er vores styrke.
Ud over tekniske isolatører, består vores
produktionsteam også af blikkenslagere og kleinsmede. Fælles for
dem alle er deres løsningsorienterede, opfindsomme og
ansvarsfulde tilgang til
opgaverne.

Samarbejde

Der er ofte brug for løsninger, som kræver kompetencer
fra mere end én af produktionerne. Foreksempel samarbejder tyndpladeværkstederne og systuerne sammen
om isoleringsopgaver, hvor puder og kapper skal passe
sammen. Tyndpladeværkstedernes samarbejde med
møbelproduktionen har derimod en mere varierende
karakter, da det kan være alt lige fra en større konstruktion (f.eks. til barer) og til små, fine detaljer til et møbel.

Bearbejdning af tyndplade
Alle former for metaller

Laserskæring, svejsning og lodning er nogle af de bearbejdningsmetoder vi benytter. Tyndpladeværkstederne
arbejde med alle former for metaller i op til 3 mm tykkelse - bl.a. galvaniseret plade, zink, rustfrit stål, aluminium,
messing og kobber. Processerne er automatiserede ved hjælp af CNC-styrede klippe- og bukkemaskiner.

Forskellige typer opgaver
Opskriften er den samme, uanset branchen

Vi løser opgaver i stort set alle brancher - men især det maritime, byggeriet og industrien efterspørger vores
skræddersyede løsninger. Selvom kravet til produkterne er af meget vekslende karakter, er det ikke noget problem
at leve op til kundernes forventning om god kvalitet og fleksibilitet. Sidstnævnte gælder både når det kommer til
leveringstiden, men også ved særlige ønsker og krav, som imødekommes med faglighed og erfaring. Opskriften er
derfor altid den samme: kompetente medarbejdere, gode materialer og professionelt udstyr.

Marine:

Byggeri:

Industri:
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•
•
•

•
•
•

Søsikrede løsninger
Rustfri komponenter
Kapper og bøjninger
Emfang
Ventilation

Beklædning af stern
Underbeklædning
Murkroner
Sternkapsler
Fodblik
Inddækning af kviste

•
•

Specialløsninger
Køle- og fryserumsdøre
Konstruktioner med
sandwichpaneler
Støjdæmpning
Produktudvikling

MØBELPRODUKTIONEN
Fremstilling af skræddersyede
løsninger
Erfaring og nytænkning

Vi designer og specialfremstiller møbler til marine og
erhverv. Vores maskin- og møbelsnedkere har mange
års erfaring og det kommer vores lærlinge til gode.
Lærlingene bidrager selv med faglig nytækning, som
specielt er god når den kombineres med erfaring.
Dette resulterer i produkter i god kvalitet og med høj
brugervenlighed.

Samarbejde

Ofte er der behov for løsninger, hvor der må lånes
kompetencer fra en af de andre produktioner.
Foreksempel bidrager møbelproduktionen med
skabeloner, former og underlag til systuerne og
tyndpladeværkstederne. Det tætte samarbejde er med
til at forenkle produktionen og forkorte leveringstiden.

Bearbejdning af massivtræ
- og alle de andre spændende materialer

Vi har adgang til stort set alle typer massivtræ, som
forvandles gennem flere processer i produktionen;
der saves, høvles, fræses, CNC-bearbejdes, pudses
og overfladebehandles med f.eks. lak eller olie, inden
produktet er klar til aflevering eller montage hos
kunden.
Selvom vi internt kaldes træafdelingen, arbejder vi
ikke kun med massivtræ. Kernematerialet er typisk
krydsfinér, hvor vi kan vælge mellem mere end 800
typer laminater som overflade dertil. Derudover
arbejder vi med også med Valchromat (gennemfarvet
MDF), brandhæmmende krydsfinér og så er vi også
certificeret Corian producent.

Fleksible, nytænkende og ansvarsfulde
Medarbejderne

I en produktion som vores, er det vigtigt, at have medarbejdere, som tager ansvar og ejerskab - og naturligvis gør de
det i Norisol. Det resulterer i et setup, hvor vi har mulighed for høj fleksibilitet og overskud til at rådgive kunderne med
smartere eller besparende løsninger.

Listen er lang
Eksempler på, hvad vi laver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receptioner
Barer
Kontormøbler
Institutionsmøbler
Værelsesinventar
Hotelinventar
Akustikpaneler
CNC skårede gaveartikler
Alterbord
Komplet aptering/Skibsinventar
Marinecertificerede (IMO) produkter
Brandcertificerede produkter
Plankeborde
Bænke
Radiatorskjulere
Håndtag
Modulsystemer

Men vi laver mere endnu

Ud over de listede ting, så hjælper vi ofte kunder med at
produktudvikle specielle løsninger, som af den ene eller anden
årsag ikke kan løses med velkendte løsninger. Det kan f.eks.
være mekaniske, æstetiske eller økonomiske udfordringer, som
skal løses.
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Møbelproduktion

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

