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Ett alternativ till akustikprodukter, som är upphängda
på balk eller wire är Järvens skärmvägg. Den ger
möjligheten att variera arbetsplatsens storlek och
form, med skärmväggen bygger ni en temporär
eller stationär arbetsstation med god ljudisolering.
Järvens skärmvägg ger er en rationell och flexibel
arbetsmiljö.

Det ställs hårda krav på arbetsmiljön idag. Med över
20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast
& Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa
möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning och
utveckling av bullerbekämpande akustikprodukter.

Vi lägger stor vikt vid att uppfylla kundernas öns-
kemål. För att kunna ge en skräddarsydd lösning,
anpassas måtten efter varje enskilt objekt. Då varje
projekt är unikt, föreslår vi den akustikprodukt som
är mest lämplig för förhållandena som råder på plat-
sen. Man får ofta kombinera olika material för att
uppnå det resultat man eftersträvar.

Hantering av skrymmande gods är ibland proble-
matiskt. Järvens skärmvägg är en praktisk lösning
när man har behov av att komma fram med travers
eller truck utan att störa produktionen. Vi står till
ert förfogande med rådgivning för tekniska lösningar.
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Användningsområde
Järvens skärmväggar av kompositmaterial lämpar
sig för alla typer av lokaler. Det kan röra sig om
tuffa miljöer med stora luft- och temperaturvaria-
tioner eller andra besvärliga förhållanden som rå-
der inom t.ex:

• Industrier, hangarer.
• Gruvor, sågverksindustri.
• Kontor, offentlig miljö.
• Tvättinrättningar, livsmedelsindustri.
• Offshore, båt- och varvsindustri.

Storlekar
Varje objekt har sin egen speciella förutsättning när
det gäller höjd, längd och bredd. Vår specialitet är
att hitta systemlösningar som skapar produktiva
arbetsytor och tillsammans med våra kunder forma
individuellt anpassade arbetsplatser.
För att uppnå det bästa tänkbara resultatet, med
hänsyn till form och funktion krävs det i många fall
skräddarsydda lösningar. Ni kan välja skärmväggen
med eller utan hjul, låsbara eller icke låsbara.

Fönster
Placera fönster där det erfordras t.ex framför in-
strument som man måste kontrollera ofta. Kom ihåg
att en större fönsteryta ger ett sämre absorptions-
och reduktionsvärde. Välj mellan glasklara eller
färgade fönster, armerade eller oarmerade (blå, gul,
grön eller rödorange). Färgade fönster rekommen-
derar vi som skydd mot UV-strålning. Vid behov
kan akustikväggarna utrustas med repfria makro-
lonfönster. Storlek på fönster: efter önskemål

Kvalitéer
Samtliga akustikväggar från Järven är armerade och
flamskyddade. Vid förfrågan, begär teknisk speci-
fikation. Vi har ett stort utbud av kulörer på akustik-
väggarna, det ger dig friheten att välja den som pas-
sar just din arbetsplats. Vid förfrågan, begär färg-
katalog.

Ramarna är tillverkade av kvadratiska profilrör och
för stabilitetens skull helsvetsade. I grundutförandet
är ramarna svartlackerade om annan kulör önskas
uppge det vid förfrågan.


