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NATURAWALL kombinerer helt unikt 
effektiv støjdæmpning med naturlig 
æstetik.

Princippet er enkelt og samtidig 
intelligent: naturalwall systemer består 
af et galvaniseret, pulverlakeret modul 
stålsystem, der under installationen 
fyldes med vegetationsvenlig jord-
materiale og efterfølgende beplantes 
trin-for-trin. Resultatet er en plantefyldt 
støjdæmpende væg med de bedste 
støjreducerende værdier.

På grund af det modulopbyggede 
system passer naturawall ind i ethvert 
terræn. Det gør naturawall egnet til 
stort set enhver situation lige fra støj-
dæmpning hos private til kommune- og 
statsveje herunder motorveje.

En anden stor fordel ved naturawall er, 
at sammenlignet med andre standard 
systemer kræver naturawall blot en 
femtedel plads, men opfylder dog 
stadig en mere effektiv støjdæmpning!



 

  

  

 

 

Let. Hurtig. Stille. 

Tre trin til en tilpasset naturawall
støjdæmpende løsning

Trin 1: Montering af modulsystemet på et komprimeret 
 grusunderlag eller stribefundamenter.

Trin 2: Påfyldning og komprimering i lag med vegetation-
 understøttende jord (tør og granuleret)

Trin 3: Trin-for-trin plantning igennem hele systemet

Designmuligheder:

        Levering af byggesæt til egenmontering (entreprenører•
 og kommuner)

         Egenmontering med teknisk support på stedet fra•
 naturawall forhandler

        Færdig konstruktion monteret og leveret af naturawall•
 forhandler

Eksempler på hvor smuk støjdæmpning kan være

Beplantning
Et stort udvalg af jorddækkende planter, slyngplanter, små 
buske og prydplanter kan anvendes til landskabsplejende 
naturawall systemer. Vores tip: tilplant din væg med vegetation 
typisk for regionen. Blomster kan selvfølgelig plantes i henhold 
til sæsonen. Kunstig vanding er ikke nødvendig i de fleste 
tilfælde, men omkostningseffektiv drypvanding anbefales med 
visse planter. Barkflis eller træflis forhindrer udviklingen af 
  ukrudt indtil væggen er fuld grøn. 



Magiske blomster

- naturlig støjdæmpende væg for ro og højere livskvalitet

De seneste undersøgelser viser, at grønne omgivelser gør dig glad og støj gør dig 
syg. naturawall støjdæmpende vægge er den perfekte økologiske løsning på 
begge parametre.

98,5% jord, 1,5% fuldt genanvendeligt stål og et hav af vegetation giver meget
effektiv støjdæmpning og kan permanent øge værdien af din ejendom.

Buske, der leverer mad til fugle og nektarrige planter tilbyder også et levested for 
fugle og insekter. Planterne på naturawall medvirker til en forbedring af luft-
kvaliteten til gavn især i byområder.

Blot nogle af de mange muligheder

Effektiv 
reduktion af 
partikel 

forurening



 

Professionel afvanding

Kun det bedste til dine planter

Overlad ikke dine planters vandforsyningen til 
tilfældighederne. Med et vandingsanlæg er det 
muligt at have et meget større udvalg af planter. 
Systemet er billigt, let at montere, og højeffektivt - 
uanset om du vælger manuel kontrol med 
haveslange eller fuldautomatisk version med timer.

Dryp slange med integrerede drop til præcis distribution og 
maksimal effektivitet

Fordeling af dryp slanger på forskellige niveauer

Fuldautomatisk styring med magnetventiler i en 
fordelingskasse



Tekniske specifikationer

Standard version

Kompakt version

Garanti:  20 år

Støjdæmpende værdi: op til 67 dB

Støjdæmpende værdi: op til 40 dB

  3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 / 4,25 / 4,50 m

  1,35 / 1,41 / 1,47 / 1,53 / 1,57 / 1,66 m

Højde:  1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 m

Højde:  1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 m

Bredde:  0,92 / 0,98 / 1,03 / 1,08 / 1,13 / 1,19 / 1,29 m

Bredde:  0,71 / 0,77 / 0,83 / 0,90 m

Lydabsorption (DLa): højabsorberende

Lydabsorption (DLa): højabsorberende

Overflade: pulverlakering i RAL farve efter eget ønske

Afslutninger: fritstående = egnet til åbent landskab
  lukket = lige ende egnet for tilslutning til
  hus eller lignende

Hjørneelementer: standard vinkler og speciel design

Kurver og skrånende konstruktioner: muligt

Beregninger: tested

2Vægt:  op til 2 t/m

Støjreducerende målinger: DIN EN 1793-1 (Müller BBM)

Guideline: ZTV-Lsw 06

Design:



Sammenlign os med andre støjdæmpende løsninger.

Fordele ved naturawall:

Ÿ Modulsystem er let og hurtig at montere.

Ÿ Galvaniseret stål har lang levetid sammenlignet med 
systemer lavet af træ og lign.

Ÿ Meget høje støjdæmpende værdier.

Ÿ Mulighed for at genanvende overskydende jord, 
hvorved der ikke er omkostninger til transport og 
bortskaffelse.

Ÿ Høj absorption af fint støv og forurenende stoffer 
takket være planterne.

Ÿ Modstandsdygtig overfor graffiti

Ÿ Tættere grønne vægge end ved almindelige 
slyngplanter pga. beplantning indefra og ud.

Ÿ Pladsbesparende (80% mindre end en støjvold).

Ÿ Falder harmonisk ind i landskabet og forskønner 
bebyggede og grå områder i byerne. 

Ÿ Høj støjabsorberende evne ifølge ZTV-LSW 06.

Ÿ Kræver ikke komplicerede fundamenter eller 
nedramning.

Ÿ Sidemodulerne er perfekt afstemt til støjkilden.

Ÿ Muligt at montere selv.

Ÿ Prisen er yderst konkurrencedygtig i forhold til 
ydeevne.



Dit naturawall team 
ser frem til at møde dig!
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