Støyskjermer
Skjerm type Opsal, med dobbel inngangsport i samme utførelse.

Skjerm montert langs E18, mot Liertoppen i Asker

Støyskjermer
- ditt naturlige valg

www.treko.no

Registrert leverandør i

TreKo AS er en økonomisk solid drevet bedrift
og er blant markedets beste på kvalitet,
ﬂeksibilitet og leveringspresisjon.
Vi har produsert og montert støyskjermer siden
2008 til private eiendommer, oﬀentlige veier og
bane.
Entreprenører, eiendomsutviklere og oﬀentlige

byggherrer skal oppleve oss som en profesjonell
samarbeidspartner, med konkurransedyktige
løsninger.
Det er mer informasjon, innspill og ideer til
løsninger videre i brosjyren. Du finner også bilder
av utførte leveranser vi er stolte av.

Skjerm type Asker, montert langs riksvei i Solbergelva.

Kontakt oss på mail: post@treko.no eller tlf. 32 12 92 48, for en prat om ditt prosjekt.
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TreKo støyskjermer
Det er et økende behov for skjerming mot lyd og visuell støy ved veganlegg, bolig- og
industriområder, da utfordringer med støy gjør seg stadig mer gjeldende i det moderne
samfunn.
Vi er en av landets ledende produsenter av støyskjerm, og har lang erfaring med prosjektering,
produksjon og montasje av prefabrikkerte støyskjermer til ulike typer prosjekter.
Vi tilbyr gode og stedstilpassede løsninger med tanke på størrelse, materialbruk, utseende og
farge. Eventuell støyrapport utarbeidet for prosjektet legges til grunn for vurdering av løsning.
Våre støyskjermer leveres som elementer i trykkimpregnert furu, NS EN 358 kl AB og A.
Vi leverer også støyskjermer med Royalbehandlet overﬂate og spesifikk utforming eller farge på
forespørsel.
Støyskjermer bygges etter spesifikasjoner fra byggherre eller entreprenør. Prefabrikkerte støyskjermer gir rask og kostnadseﬀektiv montering, god kvalitetskontroll, nøyaktighet og lite
administrasjon på byggeplass.
Støyskjermer brukes mest mot veitrafikkstøy, men hjelper også mot andre
bakkenære støykilder.
Ved å sette opp en støyskjerm kan du dempe all slags støy med opp til 12-15 desibel (dBA).
Støyskjermer har best virkning mot høyfrekvent støy, f.eks. kurveskrik fra tog eller dekkstøy fra
biler, busser etc.
Lavfrekvent støy(basslyder), f.eks. motorstøy fra tungtrafikk eller lastebiler på tomgang, dempes i
mindre grad.
For informasjon om støyskjerming, se Byggdetaljblad 517.521.
Støyskjermer deles inn i to kategorier:
Støyskjermer kan leveres reﬂekterende (lyden kastes tilbake) eller absorberende (lyden fanges
inn).
Ulike materialer og materialutforming gir ulik eﬀekt på lydens bevegelser. TreKo hjelper kunden
med valg av riktig type støyskjerm.
Fundamenter og søyler:
Med samarbeidende firmaer kan støyskjerm tilbys med betong bunnelement under støyskjerm,
montert mellom varmgalvaniserte HEA/HEB/UPE-søyler.
Med betong bunnelement kan man unngå støylekkasje med tetningslist mellom bunnelement
og støyskjerm.
Vi kan tilby forskjellige betongfundamenter for søylemontering med boltegrupper, og evt.
Terrawing-fundamenter, se Byggdetaljablad 517.521 og 517.522 på www.byggforsk.no
For mindre prosjekter kan det benyttes varmgalvaniserte stålsøyler (HUP) eller trykkimpregnerte NS- EN A trestolper. TreKo har liten anleggsmaskin som borer søylehull i bakken for
denne type fundamentering.
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STØYSKJERMER
Skjerm med glassfelt montert ved barnehage / boligkompleks på Fornebu.

Skjerm med støyabsorberende overﬂate og stålespalie for beplantning.
Montert foran boligkompleks på Åråsen, Lillestrøm.

Støyabsorberende skjerm i Royalbehandlet trevirke, montert ved fylkesvei 311, Presterød i Tønsberg.
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STØYSKJERMER
Foran boligkompleks på Abildsø i Oslo.

Med støyabsorberende overflate, montert langs Trondheimsveien ved Kaldbakken i Oslo.

Type Asker, bakside med falset kledning.
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STØYSKJERMER
Heggedal i Asker, med støyabsorberende overﬂate.

Skjerm ved Sørumsand stasjon med tømmermanskledning og frostet vindusfelt.

Jarsletta barnehage, Bærum.
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Produksjon og montasje

Sluttmontering av skjerm ved FV32, Porsgrunn (Sandbakken Holdeplass).
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Montert ved Luhr skole, Fjellhamar på Lørenskog.

FORHANDLER:

Registrert leverandør i

Trykk: www.palerud.no

Rotorveien 15, Eggemoen
3514 Hønefoss
Telefon: 32 12 92 48
E-post: post@treko.no - www.treko.no

