
Vinduer kan reducere udefrakommende støj 
Det er muligt at reducere støjgener med bl.a. vinduer. 
VELFAC er eksperter i vinduer, der kan være med til at 
reducere støj i boligen. 

Kom langt med lydreducerende vinduer
Med lydreducerende VELFAC 200 vinduer kan du 
dæmpe støjniveauet udefra med 5 dB i forhold til et  
standardvindue. Det lyder måske ikke af meget.  
Men den faktiske oplevelse svarer til at 
fjerne 70% af trafikken. Med andre ord: 
Fjerne 7 ud af 10 biler, der kører forbi din bolig.

Det svarer til at anvende støjskærme eller effektivt 
støjdæmpende asfalt.

 Hvilke konsekvenser kan støj have?
Over længere tids påvirkning kan støjgener føre til fx søvn- 
og koncentrationsbesvær, forhøjet blodtryk samt en øget 
risiko for stress. Indeklima kan også forringes, hvis du pga. 
støj undgår at lufte ud.

Støjgener kan også have mere alvorlige helbredsmæssige 
konsekvenser. Ifølge WHO mister vi årligt i Vesteuropa  
1 mio. leveår som følge af trafikstøj. 

Kræftens Bekæmpelse viser også en sammenhæng  
mellem trafikstøj og bl.a. blodproper, diabetes og slagtil-
fælde. Ud over at trafikstøj kan være sundhedsfarligt, kan 
det også være meget generende og forstyrrende. Det gode 
er, du kan gøre noget ved det.

 Hvad er støj? 
Støj er basalt uønsket lyd som fx vej-, fly- og togtrafik, 
industri, skoler eller naboer

 Forskellig støj, forskellige løsninger
Måske har du kun behov for lydreducerende vinduer  
i de rum i din bolig, der vender ud mod støjgenen som fx 
en befærdet vej. Eller måske er det kun soveværelserne, 
der står for tur for at undgå søvnforstyrrelser.

Bor du i et særligt støjudfordret område som fx tæt på 
motorvej, lufthavn e.l., er der også mulighed for kraftigere 
lydreducerende vinduer. Den rigtige løsning for dig, finder 
du bedst i dialog sammen med din VELFAC VinduesMester.

Tag fat i en selvstændig, erfaren VELFAC VinduesMester  
i dit område for et tilbud på lydreducerende vinduer.
www.velfac.dk/find-vinduesmester
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Læs mere om støj og dine muligheder
www.velfac.dk/stojgener
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Har du støjgener i din bolig? 
VELFAC vinduer kan begrænse støjen


