
Noistop®

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.

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.

Bæredygtige støjhegn
som skaber et roligt og komfortabelt levemiljø



Unikke egenskaber
Kernen i ROCKWOOL Noistop er stenuld. Vores mål er at 
kombinere højtydende, støjabsorberende og støjisolerende 
ROCKWOOL-løsninger med holdbare og smukke rammer. 
Derfor omgiver vi vores produkter med træ- eller stålrammer.
Kernen i ROCKWOOL Noistop har alle ROCKWOOLs unikke 
egenskaber. Det er holdbart, ikke brændbart og det holder 
længe. Og det er 100% genanvendeligt.

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.



Slankt design
Hos ROCKWOOL Noistop er vi dedikerede til at 
levere løsninger, der er smukke og funktionelle 
og som skaber komfortable boligmiljøer. Uanset 
hvad vores slutkunder har brug for, er der altid en 
variant, der passer perfekt til det ønskede design 
af hegnet.
 
Vores produktserier såsom Noistop Wood og 
Noistop Steel er skabt til at imødekomme 

æstetiske og funktionelle krav fra slutkunderne. 
Noistop Steel er designet til at lade klatreplanter 
dække hegnet for at blande hegnet med 
den omgivende natur og grønne områder. 
Noistop Wood bringer smukt, naturligt træ til 
hegnsløsninger i skandinavisk stil.
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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.

Vores tilgang til bæredygtighed
Vi tager vores ansvar for miljøet meget alvorligt. 
Vi overholder ROCKWOOL koncernens 
prisbelønnede politik om miljømæssigt 
ansvar. Vores akustik-kerne 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.

Anvende mindre energi 
og færre ressourcer
Vi leder løbende efter 
måder at minimere vores 
produktionsfodaftryk indenfor 
energi- og ressourceforbrug.

I 2021 reducerede vi vores 
CO2-fodaftryk med 16% mod 
vores mål på 10%.

Anvende mest mulig 
grøn energi
I takt med at vi forbedrer 
vores teknologi til at bruge 
mindre energi, omdanner 
vi også vores fabrikker til 
grønnere energikilder. For 
eksempel i Polen, hvor vi 
konverterede en af vores 
produktionslinjer fra kul til 
gas. I Danmark omdannede vi 
to fabrikker fra kul til biogas, 
og vi konverterede en fabrik 
i Frankrig fra kul til elektrisk 
smeltning.

Håndtering af klimafarer
Ved konstant at innovere vores 
produkter sikrer vi, at vi med 
vores produkter kan hjælpe 
med at imødegå nogle af 
klimafarerne såsom brande og 
stormfloder.

ROCKWOOL Group at a glance

11 968
ansatte i hele Europa, Nordamerika, 
Rusland og Asien

71
nationaliteter verden over

51
produktionsfaciliteter

10
SDG’er, som vi har forpligtet os til

6
koncerndækkende  
bæredygtighedsmål for 2030

2
Koncerndækkende 2034  
videnskabsbaserede mål


