
Det perfekte støjhegn 
for fred og ro i haven  



I et højtudviklet og dynamisk samfund 
er støj ikke til at undgå.

Støj kan komme fra lastbiler, busser, 
biler, tog, fly og andre transportmidler.

Det kan også være støj fra nærliggende 
industriområder, butikker og 
restauranter, byggepladser og andre 
erhvervsområder.

Mennesker og aktiviteter i samfundet 
omkring os kan også støje.

Når den omgivende støj er højere end 
de accepterede komfortniveauer, er der 
tale om støjforurening. 

For nogle mennesker bliver støj et stort 
irritationsmoment, som har en negativ 
indvirkning på deres livskvalitet, 
helbred og generelle velbefindende.

Støj fra vores omgivelser 
kan være til stor gene Støj påvirker vores helbred

Kraftig støj kan give forhøjet blodtryk, høreskader og 
søvnforstyrrelser. Støj kan også udløse eller forværre 
sygdomme samt forårsage angstanfald og depression.

Hvis børn udsættes for kraftig støj i længere perioder, 
kan det påvirke deres sprogudvikling og indlæringsevne.

Uønsket støj kan også påvirke børns motivation og 
koncentration, hvilket kan medføre hukommelses- og 
indlæringsvanskeligheder og påvirke deres evne til at 
løse vanskelige opgaver.

Uønsket støj kan over tid have 
alvorlige indvirkninger på 
helbredet – enten direkte eller 
indirekte.

Over 30 % af alle europæere 
udsættes for støjniveauer, 
som påvirker deres helbred.
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Huset og haven er der, hvor du kan 
slappe af.

Mennesker har altid fremhævet 
betydningen af denne afslapning ved 
at afmærke deres territorium og bygge 
hegn for at beskytte sig mod alt, der 
kan forstyrre deres fred og ro.

Haven er det sted, hvor du kan slappe 
af og tilbringe kvalitetstid med familie 
og venner. Her leger du med dine børn 
eller måske læser du for dem i et roligt 
hjørne.

Støjhegnet NoiStop beskytter mod 
støj fra biler, busser og tog, som kører 
forbi.

Hegnet beskytter også mod støj 
og forstyrrelser fra naboer og 
forbipasserende og skærmer desuden 
for nysgerrige blikke.

Når der er mere fred og ro i haven, 
kan du nyde din morgenmad i solen, 
læse avisen under parasollen eller byde 
venner og familie på en grillaften.

Takket være den specialudviklede 
stenuldskerne har NoiStop støjhegnet en 
række unikke akustiske egenskaber, der 
effektivt dæmper og absorberer støj.

Alle NoiStop-produkter er kendetegnet 
ved en høj støjabsorption og lang 
holdbarhed, og hvor kun et minimum eller 
intet vedligehold er nødvendigt.

De slanke, lavprofilerede støjhegn (også 
kaldet støjskærme) kan desuden anvendes 
til at skabe et roligt, tilbagetrukket 
område i haven. Støjhegnet fås i forskellige 
størrelser og kan derfor tilpasses  de fleste 
omgivelser. 

NoiStop støjhegnet giver dig mulighed 
for at nyde disse rekreative aktiviteter 
i roligere og mindre stressende 
omgivelser. Disse dyrebare øjeblikke, 

hvor du kan være dig selv eller være 
sammen med dine nærmeste, øger 
livskvaliteten.

Et støjhegn giver ro i hus  
og have og beskytter mod 
uønsket støj.

En fredelig have 
– en del af en bedre livskvalitet

NoiStop – alsidige, 
effektive og holdbare 
støjhegn til private 
boliger
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NoiStop Green-hegnet 
var det første i rækken af 
modulstøjhegn beregnet til 
private boligejere. NoiStop 
støjhegnene er fremstillet af 
RockDelta, som er en del af 
ROCKWOOL® koncernen.

Støjhegnets galvaniserede 
stålramme er vedligehold-
elsesfri, og den akustiske 
stenuldskerne er dækket af 
et dekorativt grønt PE-net 
(polyethylen).

Den galvaniserede stålramme 
kan fungere som espalier for 
klatreplanter, så du kan skabe 
et behageligt og farvestrålende 
miljø i din have.

NoiStop Green med vedligeholdelsesfri 
galvaniseret stålramme

Størrelser (L x H x B) 

200 x 90 x 11 cm 
100 x 90 x 11 cm 
200 x 45 x 11 cm 
100 x 45 x 11 cm
300 x 60 x 11 cm 

De slanke moduler fås i 
forskellige størrelser, således 
at de nemt kan placeres 
mellem havens eksisterende 
træer og buske.

Modulerne kan monteres 
på træ-eller stålstolper, alt 
efter omgivelserne eller det 
ønskede udtryk.
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Antracitgrå  – RAL 7016

Mosgrøn – RAL 6005

Sort  – RAL 9005

Hvid – RAL 9010

NoiStop Colour – tilføj smukke 
farver til dit hjem og din have

Med NoiStop Colour støjhegnet 
kan du sætte et kreativt og 
personligt farvepræg på din have 
og dine omgivelser.

NoiStop Colour fås i fire 
standardfarver som vist her.

Hvis du vil sætte et helt personligt 
præg på din have, kan du mod en 
lille merpris vælge en hvilken som 
helst RAL-farve.

NoiStop Colour er fremstillet i 
farvecoatet, galvaniseret stål og 
er dermed vedligeholdelsesfrit.

I lighed med NoiStop Green har 
NoiStop Colour den velkendte 
akustiske stenuldskerne, som er 
dækket af et dekorativt grønt 
PE-net.

Minimum bestillingsmængde 
for NoiStop Colour er 36 
kvadratmeter.
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Størrelser (L x H x B) 

200 x 90 x 11 cm 
100 x 90 x 11 cm 
200 x 45 x 11 cm 
100 x 45 x 11 cm 
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Grøn

Elba er et af fire forskellige designs i 
NoiStop Wood-serien.

Elba-designet er et roligt element 
i haven – det ser måske ud som et 
ganske almindeligt havehegn, men 
det har støjhegnets mange fordele.

Elba-designet er en 
sandwichkonstruktion med vandrette 
træpaneler i imprægneret (kromfri) 
FSC®-certificeret fyrretræ med 
aluflanger, der sikrer nem montering.

Den støjabsorberende og 
støjisolerende stenuldskerne er 
dækket af et dekorativt sort PE-net.

Elba-elementerne kan monteres på 
træ- eller stålstolper afhængig af 
kravet til støjhegnets udseende.

I lighed med øvrige NoiStop-støjhegn 
er Elba det perfekte espalier for 
klatrende planter.

NoiStop Wood ”Elba” 
– det velkendte trædesign

NoiStop Wood Elba er fremstillet i 
imprægneret fyrretræ, der kan leveres 
i tre forskellige farver – grøn, antracit 
og brun.

Størrelser (L x H x B) 

200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
050 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm  

NoiStop® Wood ”Elba” er 
EU-designbeskyttet hos 
Harmoniseringskontoret 
(OHIM)
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NoiStop Wood ”Capri” – et let og åbent design, 
der passer perfekt til mindre haver

Med sit lette og åbne design er Capri 
støjhegnet særligt velegnet til mindre 
haver eller et roligt hjørne i en større 
have.

Capri-designet er elegant sammen med 
klatreplanter som klematis og kaprifolie, 
som begge har en meget let vækst.

Capri-elementernes støjabsorberende og 
støjisolerende stenuldskerne er dækket af 
et sort PE-net.

Elementerne i fyrretræ kan monteres 
mellem stolper af træ eller stål.

Capri-designet fås i tre farver – grøn, 
antracit og brun.

De mange muligheder gør det nemt at 
få støjhegnet til at passe ind i ethvert 
havemiljø eller måske at få det til at 
matche et eksisterende havehegn.

Størrelse (L x H x B) 

200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
050 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm 

NoiStop® Wood ”Capri” 
er EU-designbeskyttet hos 
Harmoniseringskontoret 
(OHIM)

Størrelse (L x H x B) 

200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
050 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm 

NoiStop® Wood ”Capri” 
er EU-designbeskyttet hos 
Harmoniseringskontoret 
(OHIM)
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NoiStop Wood ”Ibiza”  
– et klassisk design

Ibiza er det klassiske NoiStop 
Wood-design.

Med sin robuste overflade af 
lodrette træpaneler ligner Ibiza 
i høj grad et helt almindeligt 
havehegn.

Forskellen er imidlertid, at 
hegnet både er støjabsorber-
ende samt støjisolerede.

Ibiza-elementerne i fyrretræ fås 
i tre forskellige farver – grøn, 
antracit og brun.

Kernen består af en 
støjabsorberende stenuld med 
en forventet levetid på over 40 
år i normale klimaomgivelser. 
Den lydabsorberende kerne er 
dækket af et sort PE-net.

Ibiza fungerer godt som 
espalier for klatreplanter – især 
de mere robuste arter som for 
eksempel hortensia, klatreroser 
og vedbend.
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Størrelse (L x H x B)

200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
050 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm  

NoiStop® Wood ”Ibiza” 
er EU-designbeskyttet hos 
Harmoniseringskontoret 
(OHIM)
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NoiStop Wood ”Madeira”  
– eksklusivt design med exceptionel støjbeskyttelse

NoiStop Wood Madeira-
elementerne er tæt beklædt med 
vandrette træpaneler i forskellige 
bredder, hvilket får Madeira til 
at fremstå som et meget robust 
havehegn.

Trods sit konventionelle udseende 
er designets støjabsorberende og 
støjisolerende værdier særdeles 
høje.

Ligesom de øvrige NoiStop Wood-
designs er Madeira meget velegnet 
som espalier for klatreplanter. 

Madeira-designet er også smukt 
uden plantedækning.

Madeira-elementerne i imprægneret 
fyrretræ fås i tre forskellige farver – 
grøn, antracit og brun. 

Farvevalget gør det nemt at få 
støjhegnet til at passe ind i ethvert 
havemiljø.
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Størrelse (L x H x B)  

200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
050 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm 

NoiStop® Wood ”Madeira” 
er EU-designbeskyttet hos 
Harmoniseringskontoret 
(OHIM)
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NOISTOP GREEN
Galvaniseret stål

NOISTOP COLOUR
Farvecoatet galvaniseret stål

Låger
Vælg mellem låger i to størrelser  
til NoiStop Green eller Colour:
- 180 x 100 x 11 cm
- 225 x 100 x 11 cm

Lågerne leveres med universal-lås 
og tre nøgler.

Låger
Elba, Capri, Ibiza, Madeira.

Vælg mellem låger i to størrelser  
til NoiStop Wood:
- 180 x 100 x 17 cm
- 225 x 100 x 17 cm

Lågerne leveres med universal-lås  
og tre nøgler.

Fås i tre forskellige farver  
– grøn, antracit og brun.

Toppanel
Det matchende toppanel dækker 
toppen af hegnet. 
- 200 x 17 x 2,5 cm

Fås i tre forskellige farver  
– grøn, antracit og brun.
 

Toppanel
Det matchende toppanel bruges 
til at lukke toppen af hegnet.
Selvklæbende bagside.
- 200 x 11,4 x 3,2 cm

Stålstolper
Vælg mellem to standardhøjder  
til montering af elementet:
- 260 x 10 x 10 x 0,3 cm  
til et 1,80 m højt hegn
- 300 x 12 x 12 x 0,4 cm  
til et 2,25 m højt hegn

Justeringssæt
Til brug for justering af hegnet til den 
rigtige dimension.
Indhold:
1 stålramme
1 spraydåse med zinkfinish
Skruer

Vælg mellem to størrelser:
- 90 x 12 x 7,5 cm
- 45 x 12 x 7,5 cm

Tætningsliste
Sikrer en tæt forsegling mellem 
elementerne.
- 920 x 2,0 x 1,2 cm

NOISTOP WOOD

Træstolper
Vælg mellem to standardhøjder:
- 260 x 10 x 10 cm  
til et 1,80 m højt hegn
- 300 x 12 x 12 cm  
til et 2,25 m højt hegn

Fås i tre forskellige farver  
– grøn, antracit og brun.
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Slyng- og klatreplanter er et stadigt mere 
populært indslag i mange haver og egner 
sig fortrinligt til beplantning af støjhegn.

På selve støjhegnet kan planterne vokse 
højt og dermed sørge for et grønt indslag 
– selv i små haver med begrænset plads.

Ud over at sikre fred og ro i haven kan 
støjhegnet også på denne måde være 
med til at skabe et grønt og frodigt rum.

Ægte klatreplanter som trompetblomst, 
slyngplanter, klatrehortensia, vedbend 
og vildvin hæfter sig fast på støjhegnets 
overflade ved hjælp af små klatretråde.

Espalierplanter som roser eller klematis 
kræver derimod mere pleje, eftersom de 
skal bindes fast til hegnet.

Uanset hvilken plantetype der 
foretrækkes, er NoiStop støjhegnet 
den ideelle løsning. Man kan også have 
flere forskellige typer klatreplanter på 
hegnet.

Det gør det muligt at nyde en endnu 
længere blomstringstid og dermed en 
smukkere have.

Hvilke planter, der egner sig bedst til 
dit støjhegn, afhænger naturligvis af, 
hvor meget sol og vand de får, og hvor 
meget læ der er på de enkelte steder.

Kontakt dit lokale havecenter for at 
høre, hvilke alternativer der egner sig 
bedst til dit støjhegn, eller spørg en af 
vores lokale forhandlere til råds.

Det perfekte espalier  
til alle slags klatreplanter 

Naturligt klatrende 
planter eller 
espalierplanter? Fredelige omgivelser 

med et beplantbart 
støjhegn
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Det er altafgørende for RockDelta 
at tage ansvar for miljøet. Selskabet 
er en del af ROCKWOOL koncernen, 
og RockDelta overholder den 
prisbelønnede miljøansvarspolitik, der 
er fastlagt af ROCKWOOL koncernen.

Den omfatter miljøanalyse der foretages 
af alle projekter som involverer nyt 
produktionsudstyr eller nye produkter, 
et omfattende miljøstyringssystem 
og gennemførelse af miljøaudits på 
koncernens produktionsanlæg, er en del 
af dette.

Kvalitetscertificering
RockDeltas stenuldsprodukter 
fremstilles på ROCKWOOLs fabrikker 
i henhold til kvalitetstyringssystemet 
DS/EN ISO 9001:1994 og 
miljøstyringssystemet DS/EN ISO 
14001:1996.

Se i øvrigt efter de FSC-mærkede 
NoiStop-produkter i denne brochure.

Produktkvalitet og en ansvarlig 
miljøpolitik er de vigtigste 
aspekter i forhold til RockDeltas 
forretningsprincipper.

Den akustiske stenuldskerne er 100 % 
genanvendelig og ikke-brændbar

NoiStop støjhegnet og miljøet

Miljøvenlige 
stenuldsprodukter

22



NoiStop
NoiStop-produkterne fremstilles  
af RockDelta.

RockDelta er en del af ROCKWOOL-
koncernen – verdens førende 
producent af stenuld.

Stenuldskernen i NoiStop-støjhegnene 
er specialudviklet af RockDelta med 
henblik på udendørs støjdæmpning.

RockDelta 
RockDelta er en af verdens førende 
specialister i produkter inden for støj- 
og vibrationsisolering.

Mange års udvikling og innovation har 
skabt en unik ekspertise i at udnytte 
stenuld til udendørs støjdæmpning.

RockDelta markedsfører sine produkter 
overalt i Europa og på andre udvalgte 
markeder via lokale forhandlere og 
distributører.

Hovedkontor
RockDelta
(ROCKWOOL A/S)
2640 Hedehusene

Tlf. 4656 5020

info@noistop.com
www.noistop.com

Danmark
info@noistop.dk
www.noistop.dk

Medlem af ROCKWOOL-koncernen


