
FRA FINE PAVILLONER I EKSKLUSIV TOMBAK 

TIL FUNKTIONELLE LAGERBYGNINGER 

I ØKONOMIVENLIGE SANDWICHPANELER

Norisols facadesektion arbejder med lukningopgaver og tynd- 
pladekonstruktioner til både nybyggerier og renoveringer og 
udfører entrepriser til bl.a. kontor- og domicilbyggerier, bolig-
byggerier, industribyggerier, institutioner og kraftværker.

FACADE



1. Nyt bolibyggeri med facade i corten-stål, som giver et råt og rustikt udtryk.

3. Komplet facaderenovering af kollegium.

2. Parkeringshus med facade i perforeret aluminium med bilmønster.

4. Norisol Container Construction. Genanvendeligt og skalerbart modulbyggeri

 med containere – her indrettet som kontor.

Facade 

MANGE VARIATIONSMULIGHEDER

Vi opererer inden for alle konstruktionstyper ved nybyggeri og reno-
vering i materialer som kobber, stål, aluminium, corten og tombak. 
Selve materialebearbejdningen foregår i stor udstrækning på egne 
værksteder, hvor vi råder over de nødvendige maskiner og udstyr.
Variationsmulighederne i opbygningen og udtrykket er næsten 

uendelige for facader og tag, hvor de forskellige materialetyper og 
konstruktive sammenhænge er med til at give bygningen netop det 
ønskede æstetiske udtryk.

INNOVATIVE OG ENERGIRIGTIGE LØSNINGER

Vores store erfaring har hjulpet os til at udvikle nye og forbedrede 
montage- og befæstigelsesmetoder, som både øger kvaliteten og 
nedbringer montagetiden. Det er også vigtigt for os altid at tænke 
de mest energirigtige materialer ind i projekterne, således at energi- 
forbruget i byggeriet nedbringes mest muligt.

NORISOL CONTAINER CONSTRUCTION

Behovet for hurtig opførelse af midlertidige, flytbare og fleksible 

boliger eller kontorer har ført os til udviklingen af vores modul-
byggeri baseret på genanvendelse af containere. Det giver helt 
nye muligheder i forhold til f.eks. akut mangel på ungdomsboliger, 

midlertidige kontorfaciliteter eller boliger på steder, der endnu ikke 
er byudviklet. Modulerne lever naturligvis op til Dansk Bygnings- 
reglements krav vedrørende brandsikkerhed, trinlyddæmpning, 
akustik og energiforbrug.

FAGLIG RÅDGIVNING

Norisol tilbyder gerne rådgivning omkring design, udførelse og 

optimering af lukningsentrepriser. Her vil der typisk være et tæt 
samarbejde mellem rådgivere og arkitekter.

KVALITET OG SIKKERHED

Vores dygtige teknikere og montører har mange års erfaring med 

alle typer og størrelser af lukningsentrepriser. Gennem hele udførel- 
sesforløbet er kvalitetssikring og sikkerhed på arbejdspladsen vigtige 
parametre, som alle vores medarbejdere til stadighed har fokus på. 

Vi gør det nemt for dig
Kontakt os, vi kommer gerne med kreative og anvendelige forslag 

til netop din lukningsopgave. Vi rådgiver også omkring energiopti- 
mering af eksisterende bygninger både med hensyn til klimaskærm 
og isolering af tekniske installationer, ligesom vi tilbyder alt inden for 

stilladsentrepriser. Vores effektive projektteams med kompetente  
projektledere i spidsen sikrer, at entrepriserne udføres til den aftalte 
tid, kvalitet og pris.
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Norisol er en skandinavisk koncern, som tilbyder en omfattende række ydelser inden for teknisk isolering, adkomst- og stilladsteknik,  
bygnings- og indretningsentrepriser. Vi har afdelinger i hele Danmark, hvor en af vore kernekompetencer er facadeentrepriser.
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