Tag toppen af støjen med en støjskærm
Støjskærme fjerner ikke al støj, men en støjskærm kan:








Dæmpe støjen
Give dig mere glæde ved din have
"Flytte" togbanen lidt længere væk
Give en oplevelse af, at bilerne "kører udenom"
Tilføre mere værdi til støjplagede ejendomme
Give jer privatlivet tilbage, og sende naboen længere væk
Gøre det muligt at fortsætte samtalen, selv om tog eller biler kører forbi

I forbindelse med etablering af støjskærme hjælper AL AKUSTIK dig trygt gennem hele forløbet, lige fra
de første overvejelser til etablering af en helt færdig støjskærm.

Rådgivning om støjdæmpning
Virkningen af selv den bedste og kraftigste støjskærm afhænger først og fremmest af placering og højde.
Derfor anbefaler vi vores private kunder at starte med et ingeniørbesøg til fast lavpris - StøjTjek - så ved du
mere om, hvad du kan forvente af en støjskærm placeret på din grund.

Et StøjTjek giver dig:






Information om lyd, støj og hørelse
En orienterende støjmåling
Ideer til hvordan du effektivt kan bekæmpe støj på din ejendom
Støjmappen med generel information om støj og støjbekæmpelse
Et efterfølgende notat med kommentar og forslag
Pris for StøjTjek 2000,- inkl. moms excl. kørsel
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AL AKUSTIK har det
sidste år
gennemført mere
end 60 StøjTjek
rundt omkring i
Danmark: Valby,
Gilleleje,
Charlottenlund,
Lyngby, Virum,
Gentofte, Århus og
Rønde.

Salg af NoiStop støjhegn fra RockDelta
RockDelta er et selskab i Rockwool gruppen, der gennem mange år har leveret støjskærme til motorveje og
industri, men nu også tilbyder gode produkter, der er tilpasset private haver og mindre entrepriser.
Et Noistop støjhegn er opbygget af moduler. Modullet har en specialudviklede stenuldskerne, der effektivt
dæmper og absorberer støj. Alle NoiStop-produkter har en høj støjabsorption og lang holdbarhed, og hvor
kun et minimum eller intet vedligehold er nødvendig.

NoiStop ® Wood Elba

NoiStop ® Green

- vedligeholdelsesfri
- galvaniseret stålramme
- bruges som støtte for klatrende planter, fx
vedbend eller roser
- nem at montere, også som ”gør-det-selv”

-

dekorativ i skandinavisk design
beklædt med vandafvisende
trykimprægnerede fyrretræslister
fleksible i højde og længde
flere farver: natur, antracit og teakbejdset

Opsætning af støjhegn
Færdig løsning
Vil du gerne have en færdig løsning, så laver vi gerne et tilbud til dig. I samarbejde med vores entreprenør
tilbyder vi også fældning af træer og rydning af eksisterende hegn.
Individuelle løsninger
I samarbejde med arkitekter og håndværkere tilbyder AL AKUSTIK at designe og levere støjhegn individuelt
tilpasset vores kunders ønsker. fx støjhegn udført i kombinerede materialer, indfarvet eternit, brædder,
mur eller glas. Udnyt vores kendskab til støj, konstruktion og materialer og få en støjskærm, der matcher
dit hus, din have og din økonomi.
Et støjhegn er en investering i din bolig – på lige fod med et godt køkken. Det forbedrer dine muligheder for
at nyde din have og udendørsareal.

God rådgivning kan betale sig - et støjhegn er en investering i din bolig
Et støjhegn er dyrere end et almindeligt hegn. Det er derfor vigtigt at det bliver sat og monteret så det
opfylder sin funktion – at dæmpe støjen ind til haven. Et støjhegn har en lang levetid. Måske står
støjhegnet længere end du kommer til at bo i dit hus. Det bliver en del af dit boligsalg på et tidspunkt.
Der er økonomi i det, og derfor er det vigtigt at du får en god rådgivning inden du går i gang med dit
støjhegns-projekt.
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