
SILENCE PLEASE ™

NU kan du göra något åt bul-
lerproblemet, och samtidigt öka 
värdet på din bostad! Många 
europeiska fastighetsägare störs 
varje dag av en ökande mängd 
buller från trafik, järnväg och 
industri. European Environment 
Agency uppskattar att ca 120 
miljoner européer utsätts för 
bullernivåer över 55 dB och att 
mer än 50 miljoner européer 
utsätts för bullernivåer över 65 
dB1. WHO anser att buller är ett 
allvarligt hot mot hälsan, efter-
som bullret ofta medför stress 
som i sin tur ger följdsjukdomar. 
Dessutom påverkar bullret bo-
stadspriserna. Värdet kan t.ex. 
vara 12% lägre för en bostad 
som är utsatt för buller2. 

I många fall är buller också en 
störande faktor som påverkar 
livskvaliteten i vardagen. Varför 
kompromissa med något så 
väsentligt som livskvalitet, när 
bullret kan dämpas?
Bullerskydd är en av de mest 

effektiva metoderna för att 
dämpa trafikbuller. Bullerskydd 
har den fördelen att det ofta 
kan reducera bullret nära käl-
lan, så att man får glädje av ef-
fekten i både hus, trädgård och 
närområde. 
Det finns i stort sett två typer 

av bullerskydd: reflekterande 
och absorberande. Reflekteran-
de bullerskydd har hårda ytor 
och reflekterar därför bullret, så 
att det skickas tillbaka, vilket är 

till obehag för den omgivande 
närmiljön. Absorberande buller-
skydd suger upp bullret, så att 
det nästan helt försvinner från 
närmiljön. NoiStop-produkterna 
är dubbelabsorberande buller-
skydd, så varken du eller din 
omgivning störs av bullerreflek-
tioner.

1  European Environment Agency
   Traffic noise: exposure and
  annoyance

2  Theebe, M. A. J. (March 2004)  
 “Planes, trains and automobi-
 les: The impact of traffic noise 
 on house prices”, The Journal 
 of Real Estate Finance and 
 Economics.

TRANS-NAVAL AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00

info@transnaval.se
www.transnaval.se
 
www.noistop.se

Bullerstörningar

EFFEKTIVT BULLERSKYDD FÖR HUS & TRÄDGÅRD

DÄMPA LJUDET . . .
- OCH NJUT AV TYSTNADEN



NoiStop Greens yta fungerar som spaljé för klätterväxter. På så sätt finns det många 
möjligheter att få bullerskyddet täckt av växter. Allt efter egen smak kan du välja den typ av 
växt som du tycker är bäst när det gäller utseende och underhåll. Lämpliga växter är t.ex. 
storbladig murgröna, vildvin och klätterros. Närmaste trädgårdshandel kan ge dig mer speci-
fik vägledning när det gäller val av växter. För optimala växtförhållanden rekommenderas 
att plantera klätterväxterna med ca en halv meters mellanrum. Med regelbunden gödsling, 
bevattning och skötsel kommer bullerskyddet att vara täckt med växtlighet efter 3-4 år, och 
därefter kan man räkna med att växtligheten oftast är underhållsfri.

NoiStop Green är en optimal lösning för att dämpa bullret kring hus och trädgård. Med 
NoiStop Green kan du njuta av trädgården, terrassen och huset utan störande avbrott p.g.a. 
buller från tåg, biltrafik eller industriverksamhet. NoiStop Green är konstruerat av lätthanter-
liga moduler som kan anpassas individuellt. Detta i kombination med den ljudabsorberande 
stenullskärnan ger bästa möjliga dämpning i alla situationer. Bullerskyddet NoiStop Green är 
lätt att installera och du kan plantera växter vid det så att det efter bara några år är täckt av 
gröna blad. Bullerskyddet är dessutom underhållsfritt och konstruerat för att klara det nor-
diska klimatet.

Flexibel konstruktion med flera lätthanterliga modulstorlekar  ►
Flera skyddshöjder; 135 cm, 180 cm, 225 cm och 270 cm ►
Ljudabsorberande och isolerande stenullskärna med unika akustiska egenskaper  ►
Smal konstruktion som inte tar plats i trädgården eller vid terrassen ►
Galvaniserad stålram med lång och underhållsfri livstid  ►
Kan installeras som ”gör-det-självs” utan användning av lyfthjälpmedel ►
Kan installeras på både trä- och stålstolpar efter önskemål  ►

Skapa ett individuellt grönt utseende, som matchar hus och trädgård  ►
Välj mellan många olika typer av växter, t.ex. murgröna, klätterros eller vildvin ►
När växtligheten täcker bullerskyddet liknar NoiStop Green en häck  ►
Sätt plantorna själv eller utnyttja en lokal trädgårdsmästare eller trädgårdshandel ►
Växtligheten minskar risken för graffiti och skadegörelse ►
Uppfyller oftast krav om levande inhägnader i lokalplan/fastighetsföreningar ►
Växtligheten är ofta underhållsfri när den har vuxit upp ►

NoiStop® Green
Live without the noise

NoiStop® Green
Plantering


