Med markedets bedste støjhegn
er stilheden landet... shhh

Noisecare

Noisecare tar’
stilheden med
storm...
Noisecare bruges hovedsageligt til reducering af støj. Eksempelvis fra
trafikken i byen, ved hovedveje, jernbaner samt bolig- og industriområder.
Vi har testet Noisecare og er stolte over resultatet.
Med Noisecare kan du forhindre støjforurening og skabe et bedre miljø i
støjbelastede områder eller på din egen matrikel.

1 DET HANDLER OM KVALITET

Vi ved, at kvalitet og design er noget forbrugerne
har øget fokus på. Derfor har vi med dansk design
og grundig test af vores produkter sikret, at Noisecare
lever op til forventningerne.

2 DANSK DESIGN

Alle vores produkter er designet i Danmark og
testet af eksperter i vind-tunneller.

3 OP TIL 27 DB REDUCERING

Noisecare har en kernetykkelse på 50 mm, som
sikrer 18 dB støjreducering.
Noisecare Extreme har en stålplade i midten,
som sikrer 27 dB støjreducering.

4 CE-MÆRKET

Vores produkt er CE-Certificeret for at sikre, at det
endelige produkt er testet og, at produktkvaliteten
er godkendt.

PANEL

(NOISECARE / EXTREME)

Bredde: 251 cm
Højde: 100 cm
Tykkelse: 60 mm
Maskestørrelse: 50 x 200 mm
Tråd tykkelse: 5 mm
Farve: Galvaniseret • Antracit • Sort • Grøn

STOLPER

(UDEN FODPLADE)

Højde: 350 cm
Materiale: Stål
Dimensioner: 60 x 60 mm
Vægttykkelse: 3 mm
Farve: Galvaniseret • Antracit • Sort • Grøn

STOLPER

(MED FODPLADE)

Højde: 300 og 400 cm
Materiale: Stål
Dimensioner: 100x100 mm / 120x120 mm
Vægttykkelse: 4 mm
Farve: Galvaniseret • Antracit • Sort • Grøn

4

8

20

FARVER

METER

ÅRS GARANTI

ANTRACIT, SORT, GRØN
OG GALVANISERET

MAXIMUM HØJDE

PÅ VORES NOISCARE PANELHEGN
LÆS MERE PÅ NOISECARE.EU

Markedets absolut
bedste støjhegn
Noisecare er det perfekte valg til at skabe et stille
arbejdsmiljø og ro på den private matrikel. Pris og
byggekvalitet går hånd i hånd for at give dig mest
mulig værdi for pengene.
Noisecare er ikke kun et almindeligt støjisolerende
produkt, hvor eneste fokus er isoleringen.
Noisecare kombinerer både støjreduktion
og moderne design.
Det moderne design gør hele oplevelsen
ved at bruge Noisecare mere effektiv. Det
smelter sammen med naturen gennem den
grønne farve og spiller sammen med
bygninger med farverne antracit og sort.
Samtidig bliver miljøet mere behageligt og roligt.
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