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Mange anvendelses- 
muligheder
MATADOR skærmvæggen er nemlig et særligt robust og rengø-
ringsvenligt produkt. Væggene er lavet af stål, jernfosfateret og 
pulverlakeret, dvs. såvel flotte og robuste, som rengøringsvenlige.

Skærmvæggene fås i flere varianter, og kan også anvendes som 
akustik- og støjvæg.

Til systemet fås forskellige typer døre og vinduer, ligesom vægge-
ne også kan forsynes med hjul.

Vi har udviklet et unikt samlesystem for skærmvægge, der giver mange 
praktiske anvendelsesområder for vægmodulerne, og gør, at skærm-
væggen præcist opfylder kundens behov, og ikke optager kostbart 
areal.

Flytbare skærmvægge fås i mange varianter, bl.a. dobbeltpladevæg 
med isolering, eller dobbeltplade med lydabsorbent på en eller to sider.

Anvendes f.eks. med lydabsorbent til akustisk regulering, eller som 
støjvæg i en slibe- eller svejsekabine, i åbne kontorer, værksteder, insti-
tutioner, skoler, kommuner, hospitaler osv.
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Bestil et gratis og uforpligtigende konsulent 
besøg fra os, vi kommer gerne ud og hjælper jer 

med at finde den helt rigtige løsning.

ÅBNE KONTORER

PAUSE MILJØ

ARBEJDSOMRÅDER

SVEJSE– OG SLIBEBOKSE

STØJAFSKÆRMNING

UANSET FORMÅL
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LØSNINGEN
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Næsten enhver opstilling er  
mulig, også i 3-4-5-6 kant, osv.



Akustik & støj

En lydabsorberende skærmvæg til kon-
tor gør underværker for lydniveauet.

Mange års praktisk erfaring med støj-
dæmpning er fundamentet for effektive 
og funktionelle skærmvæg løsninger. 
Skov Industri tilbyder individuelle to-
talløsninger, primært baseret på egne 
producerede MATADOR skærmvægge.

Alt for mange arbejdspladser lider i dag under et unødvendigt højt støjniveau 
til skade for produktiviteten, sygefraværet og arbejdsglæden, men det kan 
vi hurtigt gøre noget ved. Støj er ikke kun et problem inden for industri- og 
værkstedssektoren, det er i lige så høj grad et problem på mange kontorer, 
lagerfaciliteter, institutioner, skoler mv.

Rengøringsvenlig

Vi har mange varianter, i alle størrelser, med eller 
uden vinduer, lydabsorberende på begge sider eller 
kun på den ene side, fastmonterede eller flytbare.

Robuste, lyddæmpende og rengøringsvenlige 
skærmvægge i topkvalitet, men til konkurrence-
dygtige priser.

Bestil et gratis og uforpligtigende konsulent besøg 
fra os, vi kommer gerne ud og hjælper jer med at 
finde den helt rigtige løsning.

Vores MATADOR Skærmvægge har en unik og særdeles rengøringsvenlig overflade.
Fleksible og individuelle løsninger fra vores egen produktion og pulverlakering sikrer dig rengø-
ringsvenlighed, og lige den farve, eller farvekombination du ønsker.
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Specialister i støjdæmpning, 
akustik og renrum

Skov Industri løser alle typer støjproblemer, produktion i kontrollerede miljøer og ren-
rum, rum i rum løsninger, afgrænsninger i industrien, kommuner,  

institutioner og hospitaler, reol opbevaring, arealudnyttelse mv.



Skov Industri løser alle typer støjproblemer, 
produktion i kontrollerede miljøer og renrum, 
rum i rum løsninger, afgrænsninger i industri-
en, kommuner, institutioner og hospitaler, reol 
opbevaring, arealudnyttelse mv.

Skov Industri er en danskejet produktionsvirksom-
hed, som er stiftet i 2004. Salget sker med rådgiv-
ning direkte til kunder i den private og offentlige 
sektor i det meste af verden.

Vi producerer og markedsfører MATADOR vægge, 
MATADOR renrum, MATADOR skærmvægge, Smith 
lagerreoler, Akustik produkter og Mezzaniner.

Skov Industri beskæftiger ca. 20 medarbejdere og 
er beliggende i Nr. Aaby på Fyn i en 3.300 m2 stor 
fabriksbygning, med den nødvendige plads til en 
mangesidet produktion.

Udover en stor maskinpark råder vi over eget jern-
fosfateringsanlæg og pulverlakeringsanlæg.

Medarbejderne hos Skov Industri har mange års 
erfaring med konstruktion, produktion, rådgiv-
ning og salg af kvalitetsprodukter til såvel danske 
som udenlandske virksomheder.

Produkter fra Skov Industri efterspørges på grund 
af en anerkendt og veldokumenteret kvalitet, flek-
sibilitet og genbrugelighed.

Viden, innovation og 35 års erfaring
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