Noistop

Steel & Wood - Naturligt og lyddæmpende
Noistop Green hegn var det første i en serie af
modulære støjhegn. Galvaniseret stålramme gør
hegnet vedligeholdelsesf ri, og akustisk stenuld
kernen er dækket med dekorative grønne
polyethylen netting.
Rammen kan tjene som et espalier for slyngplanter,
hvilket gør det muligt at skabe en behagelig og
farverig have miljø. Slimline modulerne fås i
forskellige størrelser, hvilket gør det let at passe
dem ind i mellem træerne og buskene allerede
i din have.
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Klassif iceringer
• Alle metal stolper er varmgalvaniseret iht.
DS/ EN ISO 1461 som standard.
• Alle træstolper er trykimprægneret.
• Alle skruer er udført i rustf rit stål A2, eller
varmgalvaniseret metal.
• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i
henhold til danske betonværker, og som
minimum styrke 16.

Noistop Steel
Hegnet er udført i varmgalvaniserede rammer,
med udfyldning i stenuld. Dette er beskyttet med
grønt PE-net. Rammerne kan leveres i følgende
dimensioner:
• 1000x450x110 mm (LxHxB)
• 1000x900x110 mm (LxHxB)
• 1000x1000x110 mm (LxHxB)
• 2000x450x110 mm (LxHxB)

• 3000x400x110 mm (LxHxB)
• 3000x600x110 mm (LxHxB)

Noistop Wood
Hegnet er udført i varmgalvaniserede rammer,
med udfyldning i stenuld. Herudover er der
monteret trærammer af Europæisk fyrretræ på
begge sider af modulet. Rammerne kan leveres
i følgende dimensioner:
• 1000x450x170 mm (LxHxB)
• 1000x900x170 mm (LxHxB)
• 1000x1000x170 mm (LxHxB)
• 2000x450x170 mm (LxHxB)
• 2000x900x170 mm (LxHxB)
• 2000x1000x170 mm (LxHxB)

Højder
• Hegnet bygges ovenpå hinanden i moduler og kan
monteres op i 5.000 mm højde.

• 2000x500x110 mm (LxHxB)

Design

• 2000x600x110 mm (LxHxB)

Noistop Wood kan fås i følgende design:

• 2000x700x110 mm (LxHxB)

• Elba

• 2000x900x110 mm (LxHxB)

• Capri

• 2000x1000x110 mm (LxHxB)

• Ibiza
• Maderia
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Montage

Farvede Noistop moduler

• Modulet monteres på de støbte pæle med rustf rie,
eller varmgalvaniserede skruer.

Noistop Green kan leveres i følgende
standard ral farver:

• Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse
med rustf rie eller varmt galvaniserede limankre.
Disse bores i betondækket, og limes fast med
Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand
ned i hullet, og betonen f rostspringer, samt en
meget høj trækstyrke.

• 6005 Mosgrøn

Farvede stolper

• Grøn

• 7016 Antracit
• 9005 Sort
• 9010 Hvid
Noistop Wood kan leveres i følgende farver:

Stolper kan leveres i følgende standard ral farver:

• Antracit

• 6005 Mosgrøn

• Brun

• 7016 Antracit

Vindbelastning

• 9005 Sort
• 9010 Hvid
• Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre
ral farver, mod merpris.

Forventet levetid på moduler
• Mere end 20 år.
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• Noistop Wood modulerne er testet til en maks.
belastning på 1,02 kN/m2
• Noistop Green modulerne er testet til en maks.
belastning på 2,06 kN/m2
• Storm 24m/s = 0,81 kN/m2
• Test iflg. EN 1794-1:2003

