Om ROCKWOOL Group
Der er mange planer for grøn omstilling i verden. Nogle har visioner og mål for, at det hele bliver
bedre i 2030 eller 2050, men i ROCKWOOL har vi en ambition om at gå forrest, når det gælder
den bæredygtige omstilling. Som stor dansk produktionsvirksomhed er vi forpligtede til at sætte
ind, hvor det batter. Derfor den store satsning på udvikling af teknologi, der gør os uafhængig af
fossil energi.
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Part of the ROOCKWOOL Group

En virkelig stor forskel - lige med det samme
Den 1. januar 2021 skiftede vi derfor til biogas på vores to danske fabrikker. En ændring, der
havde stor betydning lige med det samme. Og med vores grønne omstilling opnår vores produkter
et betydeligt lavere CO2 aftryk. Det betyder at vores kunder kan vælge ROCKWOOL produkter
med endnu bedre samvittighed. ROCKWOOL Group er verdensførende i stenuldsløsninger
som omfatter bygningsisolering, industriel og teknisk isolering i procesindustrien, marine og
offshore, skræddersyede løsninger til industrielle applikationer, væg og facadesystemer, akustiske
lofter, gartneriske substratløsninger, konstruerede fiberløsninger, klimasikring samt støj og
vibrationskontrol.

Bæredygtige støjhegn som skaber
et roligt og komfortabelt levemiljø

Et afgørende skridt mod en grøn fremtid
En virkelig stor forskel - lige med det samme

70%

CO2 reduktion

Vores tilgang til bæredygtighed
Vi tager vores ansvar for miljøet meget alvorligt. Vi overholder ROCKWOOL koncernens
prisbelønnede politik om miljømæssigt ansvar. Vores akustikkerne af stenuld er 100 %
genanvendelig og ikke brændbar. Kvaliteten af vores produkter og en ansvarlig miljøpolitik er
centrale elementer i den måde, vi arbejder på.

Noistop distribueres igennem vores netværk af
europæiske forhandlere.

Man taler om støjforurening, når den omgivende lyd overstiger det accepterede
behagelige niveau. Uønsket støj kan med tiden få alvorlige helbredsmæssige
konsekvenser enten direkte eller indirekte.

Find din nærmeste forhandler på vores
hjemmeside eller kontakt venligst:

lapinus.com/applications/fences

Mere end 40 % af alle europæere er udsat for støj, der påvirker deres helbred.
Noistop produkter er designet til dæmpning af trafikstøj samt støj i boligområder,
kommercielle bygninger og industriel støj. Noistop forebygger støjforurening og
hjælper med at opnå et mere fredfyldt leve og arbejdsmiljø.

Unikke egenskaber
Alle Noistop hegn har en kerne af stenuld i den
imprægnerede træramme af fyrretræ eller den
galvaniserede stålramme. Stenuldskernen absorberer
effektivt støj med 8 til 11dB. Noistop er et Lapinus
varemærke og en del af ROCKWOOL® Group. Den
lydisolerende og støjabsorberende stenuldskerne i
Noistop hegn har samme unikke egenskaber som alle
andre ROCKWOOL produkter, såsom holdbarhed,
miljøvenlighed, levetid og brandsikkerhed. Derudover er
stenulden 100% genanvendelig.

Slankt design
Noistop støjhegn er designet som en kombination af effektiv støjdæmpning og en enkel og
moderne skandinavisk designstil. Vores forskellige produktserier såsom Noistop Wood og Noistop
Steel er designet, så de opfylder forskellige æstetiske krav hos slutbrugerne. Noistop Steel er
formgivet, så det kan fungere perfekt som espalier til klatreplanter; ideelt til de kunder, som
ønsker et støjhegn, der falder ind i den omgivende natur og skaber et smukt, farverigt havemiljø.
Noistop Wood er et smukt træhegn i ægte skandinavisk stil og flere farvenuancer, så der er altid
en variant som matcher perfekt med det ønskede udtryk og design. Det færdige resultat er
dekorative og slanke hegn.

Hos Lapinus er vi dedikerede til at levere løsninger, der gør det muligt for alle at forbedre
fremtiden. Inden for den globale industri identificerer vi tendenser og udfordringer, der
driver udviklingen af morgendagens produkter.

Nem installation og multifunktionel anvendelse
De slanke hegnsmoduler fås i forskellige størrelser, hvilket gør det let at indpasse dem imellem
eksisterende træer og øvrig beplantning i din have eller på din ejendom. For at sikre modulerne
en lang levetid, installeres de mellem stålpæle. Noistop er velegnet til mange applikationer såsom
bolighaver, industrielle faciliteter, kommercielle og offentlige områder.

