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Med sin ledbara profil erbjuder AQVIS Miljöspont: 

Effektiv bullerskärmning 
• Hög ljudisolering - 33 dB / klass B3
• Tät bullerskärmfunktion under mycket lång tid då 

materialet inte torkar, spricker eller kräver special- 
lösning mot mark

Minimalt underhåll
• Består av återvunnen HD-polyeten med UV-skydd
• Underhållsfritt och beständigt material
• Fukt och vatten skadar inte materialet, vilket innebär  

lång livslängd

Minimal klottersanering
• Färg fäster ej på HD-polyeten, därmed enkelt att  

rengöra och mindre klottersanering

AQVIS Miljöspont bullerskydd är:
• skärmande
• ljudisolerande 

Ljudreflektioner minimeras som annars sprider bullret över 
bullerskärmen eller till motsatt sida.
Dubbelväggskonstruktionen ser till att ljudisoleringen 
genom skärmen maximeras.

Montering 
Skärmarna fästs på DELTABLOC med specialtillverkade 
stolpar, se separat monteringsinstruktion. Dessa stolpar 
har vi för DELATBLOC samt GP-link. 
Montaget sker snabbt. Då skärmen endast väger ca 2 kg 
per spont behövs inga lyfthjälpmedel, skärmen monteras 
med hjälp av två personer vilka då installerar ca 15m/h.

– det miljövänliga barrriärbullerskyddet i återvunnet 
HD-polyeten med akustiska resonatorer
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Artikellista
Artikelnummer Benämning 1 Enhet Övrigt
870295 Aqvis Bullerskärm Miljöspont m² Ange: Höjd. Färg.
8701003 Aqvis Transparent sektion m2 Ange: Höjd
8702009 Aqvis Topplist Spont 3m st Ange: Färg
8702010 Aqvis Topplist Plåt 2,5m st 
8702011 Klättersydd m Säljes i tre-meterssektioner
8702012 Stolpe för DB80 Aqvis 1,4 m DELBAR st Användbar vi kortare utställningar/många förflyttningar
8702013 Stolpe för DB80 Aqvis 1,4 m FAST st Fastbultad stolpe vid längre användningstider
8702014 Stolpe för DB80 Aqvis 2,0m DELBAR st Användbar vi kortare utställningar/många förflyttningar
8702015 Stolpe för DB80 Aqvis 2,0m FAST st Fastbultad stolpe vid längre användningstider

Innan vi kan lämna en offert till er fundera över  
följande frågor;

1. Barriär – hur många meter?
2. Klassificering på barriären?
3. Bullerskärm – hur många meter?
4. Önskas Transparanta sektioner? – Om ja, hur 

många meter?
5. Vilken totalhöjd önskas på installationen?
6. Önskas någon speciell färg på bullerskärmen?
7. Ska den ha klätterskydd på toppen?
8. Vart ska den monteras? Så vi vet vilken 

vindlastkurva vi ska beräkna ifrån.
9. Önskar ni pris på endast material eller material 

och installation?

Att tänka på innan du begär offert


