Bullerplank/bullerskydd i polyeten
AlfaBryggan AB erbjuder ett unikt miljövänligt ljuddämpande bullerplank/bullerskydd i 100 % returplast.
Bullerskydd av polyeten är en funktionell och effektiv lösning för att minska buller t.ex. i närheten av
motorvägar, järnväg, offentlig miljö och privata anläggningar. Förutom god hållbarhet erbjuder den bra
prestanda jämfört med konkurrerande bullerskyddstekniker när det gäller enkelheten i installation och
underhåll. Bullerskyddet är en utmärkt ljudisolator, samtidigt är det mycket tålig mot olika vädereffekter
som sol, regn, och frost.
Gjorda för att hålla: UV, korrosion säkert, vattentät, vandalsäker och lång livslängd med 26 års garanti.
Livstids prestanda: Lätt att installera, utmärkt ljudisolering, underhållsfri, miljövänlig och låg
livscykelkostnad.
Exempel: Best Practice in Road Construction - Estlands största motorväg (E263)
November 2013 öppnade- Kose-Aruvalla delen av Tallinn-Tartu. Highway (E263) sätter standarden för
säkerhet och kvalitet för framtida vägbyggen i Estland. Med sin långa livslängd kommer polyeten
bullerskydd troligen överleva asfalten på vägen samtidigt som den inte kräver ytterligare underhåll eller
kostnader. De låga livscykelkostnaderna är en viktig faktor att beakta i val av rätt teknik. I det aktuella
fallet användes 240 ton plast vilket motsvarar 12 miljoner plastpåsar eller 48 miljoner yoghurt behållare.
Polyeten bullerskydd tillverkas av återvunnen plast från livsmedelsindustrin.
Modulen och sockeln är HEA160 balkar och alla metallkomponenter är varmgalvaniserade.
Vid större projekt rekommenderas alltid att göra en geoteknisk undersökning för att välja rätt
fundament. Vi rekommenderar skruvpålen där det passar, som är enkel, stabil och miljövänlig.
Fördelen med att anlita AlfaBryggan AB är att man får en produkt av högsta kvalitet och ett trevligt
bemötande samt kunskap i form av många års erfarenhet med flera referenser som vi är mycket stolta
över. Produkterna byggs i fabrik i en kontrollerad miljö och transporteras sedan direkt till kund.
Vi ger dig produkten och tryggheten som hos ett stort företag samtidigt den personliga kontakten som
bara ett mindre företag kan erbjuda. Våra kunder är kommuner, byggentreprenörer, entreprenad samt
privatpersoner.
Välkommen att kontakta oss!
Tack.
Vi hoppas att Ni kontaktar oss och ser fram emot att bli Er nya leverantör.
Med vänliga hälsningar

AlfaBryggan AB 556834-9749
VD Christer Ulfvengren
Bryggkonsult och auktoriserad bryggspecialist
Tfn:08-39 16 72 Mob:070- 482 69 09 christer@alfabryggan.se
www.alfabryggan.se
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Några referenser
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