Varme-, køle- og brandisolering samt røgog brandlukninger.
Hos Norisol er vi specialister i HVAC-isolering.
HVAC (VVS) isolering er en fælles betegnelse for
VVS/Ventilation/Køl- og klimaisolering indenfor
byggeriet. Vi bruger vi udelukkende professionelle
og erfarne folk, der sikrer det bedste resultat for
kunden.

HVAC

TEKNISK ISOLERING
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1. Termisk isolering afsluttet med alufolie og tapede samlinger.
3. Ventilation afsluttet med antrazitgrå alukappe.

2. Termisk isolering på tag, afsluttet med aluminiumskapper.
4. Pudeisolering udført på pumpestation fjernvarme.

HVAC
Teknisk isolering af VVS- og ventilationskanaler:

Kontakt os

• Varmeisolering
• Køleisolering
• Brandisolering
• Røg- og brandlukninger
• Industri- og specialopgaver
• Mærkning af tekniske installationer

Kontakt vores lokale HVAC-specialist for rådgivning og
løsningsforslag:

En stor del af nutidens byggeri

Eller læs mere om HVAC isolering på vores hjemmeside:
www.norisol.com/HVAC

Teknisk Isolering har altid været en fast del af Dansk byggeri.
Nutidens byggeri fokuserer på energibevidsthed og grønne
regnskaber med deraf høje krav til isolering af tekniske
installationer. Isolering udføres med moderne miljørigtige
produkter, som overholder normer og standarder.
Moderne byggeri udføres også i flere etager end tidligere,
dette stiller strenge krav til forebyggelse af brand og
røgspredning.

Tilpassede overfladeafslutninger
Isoleringens overflader tilpasses efter aftale med bygherre,
så denne opfylder krav til arkitekturen, rengøring/hygiejne
og bygningsstandarder. Udendørs installationer afsluttes
naturligvis så det kan klare det omskiftelige danske vejr.

Projektleder, Aage Dall
Tlf.: +45 2525 9245
Email: aada@norisol.com

Vi gør det nemt for dig

Vi
hjælper gerne med forslag til udførelse og
overfladeafslutning. Når opgaven er defineret, kan vi tilbyde
en fast pris på den valgte løsning.
Vores dygtige håndværkere sørger for udførelsen af den
valgte løsning, og sikrer en miljørigtigt udførelse med lang
levetid.

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

