
STILLADS

STILLADS- OG ADGANGSLØSNINGER TIL ALLE FORMÅL 

En af Norisols kernekompetencer er stillads- og adgangs- 
løsninger. Vi er repræsenteret over hele Danmark og har 
gennem mange år opnået stor erfaring med og kendskab til 
alle typer stillads- og adgangsentrepriser.



1. Arbejdsstillads til renovering af klapbro i København.

3. Specialstilladser til brug på raffinaderier er en af vores spidskompetencer.

2. Overdækning og stillads i forbindelse med boligbyggeri.

4. Facadestillads anvendt ved udvidelse af kraftvarmeværk.

Stillads 
VI BYGGER ANVENDELIGE OG FLEKSIBLE STILLADSER  

– OG ALTID MED SIKKERHEDEN I HØJSÆDET
Vores ydelser omfatter blandt andet
• Industristilladser
• Hængestilladser
• Rullestilladser
• Facadestilladser
• Arbejdsplatforme
• Hejs
• Inddækninger
• Vejrbeskyttelse
• Svejsetelte

INDDÆKNINGER, PLATFORME OG MEGET MERE
Vores servicepakke inkluderer forskellige former for overdæknings- 
systemer og inddækninger til et utal af formål. Det kunne for eksem- 
pel være vejrbeskyttelse, beskyttelse mod nedfaldende byggeaffald 

samt svejsetelte. Vi kan også levere hejs, lifte, nedfaldsskakter og 
arbejdsplatforme.

VI ER KREATIVE OG FLEKSIBLE

En stor del af vores arbejde udføres inden for industri-, bygnings- og 
olie-/gassektoren. Vores kunder er således fremstillingsvirksomheder, 
kraftværker, raffinaderier, skibsværfter, byggefirmaer, olie- og gas- 
virksomheder mv.

Vi forstår vores kunders behov for fleksibilitet og kreativitet, når 
det gælder om at gøre bedst brug af deres stilladser. Vi ved, at det 
er vigtigt at overholde tidsplaner og giver gerne råd om, hvordan 
forskellige fag kan udnytte det samme stillads mest effektivt. Eller 
om hvordan eksisterende stilladser kan udbygges eller ændres og 
bruges til andre opgaver.

SIKRE OG PÅLIDELIGE ARBEJDSBETINGELSER
Vi råder over eget stilladsmateriel af fabrikat +8, som er fleksibelt og 
stabilt og yder optimale og sikre arbejdsbetingelser for brugerne.
Sikkerheden har topprioritet hos Norisol, og vores sikkerhedsstan- 
darder er ekstremt høje. Vores veluddannede stilladsarbejdere og 
projektledere er stolte over at leve op til disse standarder. De er klar 
over deres ansvar om at levere sikre og pålidelige arbejdsbetingelser 
og bestræber sig samtidigt på at finde innovative og økonomiske 
løsninger til hver eneste opgave. Vi har særlige computerprogrammer 

til at hjælpe med at designe og udregne de bedste løsninger.

Vi gør det nemt for dig
Kontakt os, og vi kommer gerne med kreative og anvendelige for- 
slag til netop din stilladsopgave. Vores erfaring samt specielle IT- 
programmer og et yderst fleksibelt og sikkert stilladssystem betyder, 
at vi sammen med dig finder de optimale løsninger – også der, hvor 
tilgængeligheden er kompliceret. Vores effektive projektteams med 
kompetente projektledere i spidsen sikrer, at entrepriserne udføres 
til den aftalte tid, kvalitet og pris.

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 vores kernekompetencer er stilladsløsninger.
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