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BULLERSKÄRMAR



Absorberande träskärm

Reflekterande träskärm

AQVIS designar, tillverkar och installerar
absorberande bullerskärmar i trä. Skärmarna

absorberar upp till klass A4 beroende på
projektkrav. 

AQVIS reflekterande skärmar används till
infrastrukturprojekt samt fastighetsnära skärmar

för att fastigheternas uteplatser ska uppnå
Naturvårdsverkets krav. 

Materialval
Tryckimpregnerat eller målat. Vi

levererar utifrån kravställan



AQVIS Skärm
AQVIS Standard är i sitt
standardutförande CE-märkt. I
utvecklingen av detta projekt har viktiga
detaljer i hur 
skärmen är uppbyggd tagits hänsyn till
för att minimera förändringarna i de
punkter som kan påverka CE-
märkningen.

Den vägda ljudreduktionen enligt ISO
140-3 och ISO 717-1 är 33dB. En
traditionell spont kan krympa isär och 
spricka vilket inte är möjligt med AQVIS
Standard med dess unika konstruktion
med kulformad spont i 
ändarna. 
 
AQVIS Standard är tillverkad av
högdensitetspolyeten (HDPE) som
berikas med UV skydd i 
tillverkningsprocessen samt kan
genomfärgas med färgpigment i
tillverkningen. I tillverkningen co- 
extruderas skärmen. Stommen är
normalt svart och en önskad färg på
exkruderas på ytan (2mm). 
 

Klotter 
HD polyeten har en hård fet yta som
inte färg fäster på, det innebär att
det är enkelt att avlägsna
klotterförsök 
med rent vatten utan kemikalitillsats.
Vissa typer av specialfärger kan
fästa, men tvättas bort med kem
utan att lämna skuggor. 
 
Underhåll och drift 
Skärmen är underhållsfri och skall
endast inspekteras årligen.  
Vid underhåll av så kan skärmen
demonteras i två steg. Detta görs
enkelt med handverktyg. Skärmen
kan sedan i omvänd ordning
återmonteras utan att skärmens
rakhet påverkas



Områdesskydd

Buller från maskiner
Insynsskydd
Intrångsskydd
Dammskydd

AQVIS Bullerskydd nyttjas även som
områdesskydd vid arbetsplatser för att
skydda tredje man. Fördelarna är
många, exempelvis

Tillämpning
Skärmen finns för montering på GP-
Link och Deltabloc DB80. Standardhöjd
är 1400mm men skärmen kan
levereras i höjder upp till 2000mm


