
VÅRT BIDRAG TIL 

DET GRØNNE 

SKIFTET OG DEN

SIRKULÆRE

ØKONOMIEN

Med STØYSKJERMER fra Polyfiber 
og PolyPlank blir det miljøgevinst 

langs hele veien…
På lag med miljøet



Innsatsfaktorer i 
Polyfiber og PolyPlank 
KOMPOSITT MATERIALE

60-70%

GJENVUNNET PLAST

30-40%

TREFIBER

REST FRA TREINDUSTRIEN

0%

INGEN TILSETNINGSSTOFFER



Alt Polyfiber og PolyPlank 
produserer er mulig å 

gjenvinne 100%



Hvorfor velge kompositt produkter fra 
Polyfiber og PolyPlank ?

• Polyfiber og PolyPlank ser rester, spill, 
overskudd og vrakavfall som en verdifull 
ressurs.

• Våre produkter er basert på restprodukter 
fra plast og treindustrien.

• Ikke anvendte produkter kan kvernes ned 
og gjenvinnes i sin helhet da vi ikke bruker 
tilsetningsstoffer i produksjonen. Noe som 
gjør oss helt unike.

• Produktene produseres i Sverige  og 
bidrar til reduserte transporter.

• Produksjonssammensetningen gjør våre 
produkter ekstra vedlikeholdsfrie og råte 
resistente og det gis derfor en 30 års 
garanti mot råte.

• Polyfiber kan med sin virksomhet vise til en 
holdbar og attraktiv avsetning for 
innsamlet plast. Plast som ellers kan 
havne i havet eller i naturen.

• Den økende etterspørselen etter 
miljøvennlige og bærekraftige produkter 
gjør det økonomisk forsvarlig å se på 
rester som en ressurs. 

• Gjennom at produktene inngår i  det 
tekniske kretsløpet, kan vi skape 
økonomisk tilvekst uten at det tærer på 
jordens ressurser.



Våre støyskjerm modeller:

REFLEKTERENDE

• Leveres i høyder opptil 3 meter i H-stolpe i 
aluminium med forsterket rustfri stolpefot 
og cc opptil 3 meter.

• Ved høyder over 3 meter brukes 
galvaniserte HEA-stolper i stål.

• Leveres komplet med boltepakke.

• Gjennomfarget komposittskjerm.

• Kan leveres med vindu i Polykarbonat.

• Reduserer støy med 26 dB.

• Enkel montasje.

• Oppfyller Trafikverkets krav.

ABSORBERENDE

• Inneholder absorberende materiale.

• Gjennomfarget kompositt profiler.

• Leveres med galvaniserte HEA-stolper.

• Leveres komplett med boltepakke.

• Ferdig produserte elementer etter 
tegning.

• Heises rett ned mellom monterte stolper.

• CE merket etter SS EN 14388.

• Oppfyller støyklasse: SBR 100-150, Rw: 28, 
DLR 26, Kategori B3.



Noen av våre andre produkter:
Skillevegg/Levegg 
- EKERUM & BORGHOLM

Miljøhus & Sykkelskur
- HALLTORP & TRAMPAN

Polyfiber – Profiler for brygge, 
bassengområder og terrasse



BESØK VÅR HJEMMESIDE FOR FLERE 
MILJØVENNLIGE PRODUKTER FRA 

POLYFIBER OG POLYPLANK

www.polyfiber.no

Morten Aasegg

morten@polyfiber.no

Mobil:  +47 95 75 25 11
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