HÅNDVÆRKERLISTE
TIL STØJISOLERING
Hvordan kan du formindske støjen i din bolig?
I de fleste tilfælde vil det i støjplagede boligområder være nødvendigt at lydisolere selve boligen, uanset om der
opsættes støjskærme eller ej. Det vil aldrig være mulig at fjerne al støj, men det er muligt at dæmpe den så meget,
at generne mindskes mærkbart.

FACADEISOLERING:

VINDUER OG DØRE:

Med udvendig facadeisolering er du garanteret en nem, miljøvenlig
og effektiv løsning på varme- og lydisolering af boligens ydervægge.

Ruder dæmper støj, men vinduets størrelse,
karm, ramme og fuger også spiller en
rolle, derfor er det vigtigt med en test.

Henrik Burich A/S
burich@mail.dk
7452 1362

Anpartselskabet Rødbo
mr@rodbo.dk				
2982 8593

Murermestrene Thomas Hans A/S
th@mmth.dk
7452 2717

TØMRER & ISOLERING:
Isolering af vægge og lofter mindsker både varmetab og støj. Tal med en lokal håndværkere om, hvordan du bedst får
lydisoleret, om det så er med isoleringsbatts, paneler eller noget helt andet.

Cawo A/S
john@cawobyg.dk
4090 2989

Reinold Jørgensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS
bbj@reinold.dk
7452 3816

Byggeriget ApS
kaj@byggeriget.dk
2212 2046

Byggeriget ApS
kaj@byggeriget.dk
2212 2046

Snedker og Tømrerforretning Erik Pedersen
torben@erik-pedersen.dk
7452 5650

Sb Tømrer ApS
pjm@sbtoemrer.dk
4077 6044

Fredshule Byg ApS
thomas@fredshule-byg.dk
2857 7402

Tømrermester Torben Pedersen ApS
torben.w.pedersen@privat.dk
4085 6961

GLAS:
Det er ikke sikkert, at den bedste løsning er at udskifte hele vinduet. Ofte får man en markant forbedring af vinduets
støjisolering ved at udskifte ruden eller montere et forsatsvindue med tykt glas. Et renoveret vindue giver i mange
tilfælde både bedre og billigere løsninger end en udskiftning.

DS Glas A/S
lpa@dsgindustri.dk
7452 9952

Glasmontøren v/ Søren T Dall
info@glasmontoer.dk
2440 9996

Mirit Glas A/S
kl@mirit.dk
7454 2555

Vojens Glarmester & Rammeforretning
lago@nypost.dk
7454 1540

Vidste du...
at støj kan trænge ind i
boligen gennem enhver
åbning, revne og sprække og
gennem fladerne i vægge og
loft. Den væsentligste del af
støjen trænger dog ind
gennem vinduerne

VVS, GAS & VARMEPUMPER:
Når nu du er i gang med at støjisolere, så kunne det måske også være en ide at kigge på noget af det indvendige.
Pumper kan både give støjgener via bygningsdele og rør. Støj overført via bygningsdele kan begrænses ved fx at montere pumpen på svingningsdæmpere. Gasfyr kan støje via røgrør og skorsten eller direkte gennem en bygningsdel. Støj
fra røgrør og skorsten dæmpes med en lyddæmper og/eller lydisolerende beklædning.

Bruhn VVS og Blik ApS
bruhnvvs@gmail.com
2174 3299

Climatek Partner
thomas@climatek-partner.dk
2337 5954

Rørsmeden Vojens ApS
roersmeden@icloud.com
2120 3537

Vvs Søberg ApS
kjs@soeberg.dk
7022 6160

Over Jerstal VVS ApS
ojvvs@hotmail.dk
2028 0635

Fole-Harreby Smede & Vvs ApS
info@fole-harreby.dk
2940 0229

Aage Jørgensen Klimateknik ApS
lj@aaj.dk
2169 0909

Vidste du...
at det anslås, at en
udvendig facadeisolering
er op til 30 procent mere
effektiv end indvendig isolering.
Jvf. Energihjem.dk

EL-INSTALLATIONER:
Ventilationsanlæg i funktion kan næsten altid høres i boliger. Støj, som kommer fra udsugningskanaler, kan begrænses
ved hjælp af lyddæmpere, som indbygges i kanalsystemet. Støjproblemerne kan løses ved at montere en støjdæmpende
indkapsling omkring ventilatoren.

Arnum El-Service ApS
info@arnumel.dk
2360 3853

Trevia A/S
ole@trevia.dk
7457 5560

El-Installatør Svend Petersen ApS
henrik@svendpetersen.dk
4074 4146

Haderslev El-Teknik ApS
aa@el-teknik.dk
2161 4040

Næssets El-Service ApS
mg@naesset.dk
2014 8137

Aagaard & Enemark ApS
aagaard-enemark@mail.dk
7359 1220

Hm El Teknik ApS
henrik@hm-elteknik.dk
2426 2218

Paulsen & Møller El-Service P/S
ca@lokal-elservice.dk
7482 1402

Hammelev El ApS
aw@hammelev-el.dk
2814 7388

VH Elservice ApS
vhel@mail.tele.dk
7452 6972

Når du nu skal
formindske støjen i din
bolig, så brug lokale
håndværkere

BYGGEMARKEDER:
Ønsker du en “Gør-det-selv-løsning” så få praktiske råd hos producenter/forhandlere af materialer til lydisolering, f.eks.
gipsplader og isoleringsmaterialer.

Arnum Rør
jcm@arnum-tegl.dk
7482 6230

Davidsen A/S
psi@davidsen.as
7352 1100

