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Med 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som gjør en god arbeidsplass enda bedre.  
Vi har kunnskapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, jobben mer effektiv  
og deg som arbeidsgiver mer attraktiv - for både medarbeidere og kunder.

DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK  
- AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeids-
plassprodukter til industrien. Med vår erfaring, kom-
petanse og vårt brede sortiment skaper vi attraktive, 
effektive og sikre arbeidsplasser. Vi vet at alle ar-
beidsplasser har sine krav og med egen konstruk-
sjon og produksjon tar vi fram helt kundetilpassede 
løsninger. 

STØYVERN ER BARE EN DEL
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan 
vi kan forbedre støymiljøet på arbeidsplassen, men 

det er bare en del av hva vi kan hjelpe til med.
Vår ekspertise og vårt tilbud strekker seg over hele 
arbeidsplassen og dekker mange behovsområder så 
som belastningsergonomi, løft og støy. Vi har ferdige 
løsninger og konsept for et antall type arbeidsplasser. 
F.eks. montering og pakking. Vi vet hvordan du for-
bedrer arbeidsmiljøet, så ta gjerne en prat med våre 
tekniske selgere for videre veiledning og fordypning.

FRA IDE TIL RESULTAT
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller trenger å 
oppgradere en eksisterende arbeidsplass, hjelper vi 
deg hele veien fra planlegging og skisser til monte-
ring og driftssetting. Start med å ta kontakt med oss 
så hjelper våre spesialister deg videre. Første skritt 
mot morgendagens industriarbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN 
BEDRE ARBEIDSPLASS

EKSPERTEN GIGANTEKSPERTEN GIGANT



KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

STØY ER ET UTBREDT  
ARBEIDSMILJØPROBLEM
Støyrelaterte sykemeldinger ligger konstant høyt med 930 registreringer i 2010 og hele 
1500 i rekordåret 2003. Industrimiljøer topper statistikken. Støy er uten tvil et stort pro-
blem, men det kan motvirkes. Arbeidsplasser som gjør noe med støyen jobber mer effek-
tivt, kommuniserer bedre og reduserer sykemeldinger.

STØYTOPPER ELLER KONSTANT  
PÅVIRKENDE STØY
Med støy mener STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) 
all uønsket lyd på arbeidsplassen. Det er altså ikke bare 
høye lydnivåer som inngår i problembildet. En surrende 
maskin, pipende ventilator og pratende kollegaer gir 
ingen topper på desibelmåleren, men bidrar til et dårlig 
lydmiljø som i lengden påvirker personalets ytelse og 
velferd. Støyens skadelige innvirkning avhenger både av 
desibelnivå og hvor lenge vi utsettes for det.

HØRSELSKADER, SUS OG VANSKELIG Å HØRE
Ulike former av støy gjør også at det finnes et bredt 
spekter av helseproblemer. Fra nedsatt hørsel til 
tinnitus og lydoverfølsomhet. Støyende miljøer fører 
også til dårligere arbeidsprestasjoner, stress, tretthet 
og irritasjon. Mye skyldes på at kommunikasjonen 

mellom medarbeidere blir dårligere når de ikke hører 
hva andre sier.

Støy er et problem som påvirker både den enkelte 
medarbeider og hele organisasjonen. Dels i kostnader 
for sykefravær, dels i senket produktivitet. Det finnes 
mye å vinne på å dempe støy.

EN DEL AV ARBEIDSMILJØANSVARET
Som arbeidsgiver har du et ansvar for arbeidsmiljøet og 
bør jobbe systematisk for et sunt støymiljø. For å finne 
et godt nivå for en arbeidsplass, finnes flere faktorer å 
ta hensyn til - og flere mulige løsninger. I beregningene 
inngår hvilken type arbeid det er, hvordan arbeidsplas-
sen ser ut og at ulike personer er ulike følsomme for 
lyd. Gigant guider deg gjennom problemstillingen til en 
godkjent løsning.

Støyskader er den fjerde  
største gruppen av registrerte  

sykemeldinger. 
 

Kilde: STAMI
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VÅR METODEVÅR METODE

SLIK SKAPER DU EN STØYDEMPET 
ARBEIDSPLASS
Gigant er spesialister på industrielt arbeidsmiljø og har lang erfaring med å ta frem løs-
ninger for økt sikkerhet og effektivitet, kunnskap som finnes samlet i vår metode.  
En tretrinnsmodell med analyse, løsning og driftssetting.

ANALYSE: BEHOVENE FØRST
Hvilke støynivå er det på arbeidsplassen? 
Hvilke risikoområder finnes? Hvor mange 
arbeider her? Hvordan ser rommet ut? Med 
støymålinger og en behovsanalyse identifise-
rer vi problem og forutsetninger for å kunne 
gå videre og lage en tiltaksplan. 

LØSNING: MED STØYGARANTI
Ut ifra analysen og tiltaksplanen lager vi et forslag. I vårt 
tegneprogram Gigant 3D visualiserer vi en ny, omarbei-
det og støydempet arbeidsplass. En del av løsningen er 
å finne tilpassede produkter om det kreves: Gigant har 
egen produksjon med kompetanse fra konstruksjon til 
montering og support.

Vi er sikre på vår kunnskap og tildeles vi et helhetsopp-
drag med komplette innbygginger, gir vi også en garanti 
for at støynivået senkes.

DRIFTSSETTING: GIGANT MONTERINGSTEAM
Montering og implementering er en viktig del for at 
løsningen skal fungere optimalt. Gigant monteringste-
am løser oppdraget på plass. Monterer, sikrer funksjo-
nen og gjør oppfølgende målinger. 

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS 
SETTING

Tjenester og  
opplæring

Oppfølging

Leveranse



PRODUKTERPRODUKTER

Når vi utvikler produkter og løsninger for et mer behagelig lydmiljø i  
industrien og for andre arbeidsplasser, tenker vi langsiktig og ser på helheten. 
Et par hørselvern demper kanskje lyden for den som bruker dem, men det gjør 
ingenting med selve arbeidsmiljøet. Det gjør våre avskjerminger og lyddempende  
materialer. Produkter som skaper rom i rommet og muliggjør fleksibel møblering  
og samtidig beskytter mot sprut, smuss og sveiseblink.

Hos Gigant finner du et bredt spekter av arbeidsplassvegger,  
veggpaneler, forheng, skjermer og mobile roll-ups  
som absorberer sjenerende støy. De fleste  
produktene finnes i en mengde ulike farger,  
størrelser og utførelser. 

STØYDEMPET ARBEIDSMILJØ  
FRA GULV TIL TAK

1  Maskininnbygging

2  Veggpaneler

3  Arbeidsplassvegger

4  Motordrevet rulleforheng

5  Forhengsskjerm

6  Støydempende forheng og plater

7  Mobil roll-up

8  Strimmelforheng

9  Beskyttelsesforheng
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Hver arbeidsplass har sine akustiske utfordringer og Gigant 
har ressursene for å møte dem alle. Store som små. Vi jobber 
for å forebygge skadelige lydnivåer og gi et bedre arbeidsmiljø. 
Når standardsortimentet ikke holder, har vi kompetansen og 
kapasiteten for å utvikle og produsere kundeunike løsninger. 

Utviklingen av unike løsninger er en del i vår metode og går 
ut ifra en innledende behovs- og risikoanalyse. Så tegner vi 
opp et forslag i Gigant 3D og stemmer av, før vi går videre til 
CAD-programmet og vår egen produksjon. Når alt er klart og 
kvalitetsgodkjent, kommer vårt monteringsteam og installe-
rer.

Fra behov til konstruert og produsert kunde- 
unik løsning, moment for moment i vår fabrikk 
i Västervik.

HVORDAN ER LYDEN PÅ 
DIN ARBEIDSPLASS?

ANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS-
GJENNOMGANG

TILBAKEMELDING OG 
GODKJENNELSE KVALITETSSIKRING FUNKSJONSTEST OG 

INSTRUKSJONER
LØSNING OG 

DRIFTSSETTING

UNIKE LØSNINGERUNIKE LØSNINGER

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS- 
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STØYSKOLEN
Under en intensiv opplæringsdag får deltagerne en 
introduksjon i akustikk og får med ulike oppgaver 
lære seg hvordan våre produkter fungerer og skal 
brukes. Opplæringen vender seg til produksjons-
ansvarlige, produksjonssjefer, produksjonstekniker, 
verneombud og andre som jobber med arbeids-
miljøansvar.

Her får du lære i virkelige omgivelser. Gigant Academy er et fullskala treningsmiljø med 
våre mest vanlige typearbeidsplasser. Du lærer både teori og praksis, deltagerne får 
mange tilfeller til å teste sine nye kunnskaper og dele erfaringer. Våre forhandlere har 
lært seg grunnlaget i Gigant Academy og oppdaterer hele tiden sin kompetanse.

STILLE I KLASSEN - KUNNSKAP 
SOM GIR RESULTATER

GIGANT ACADEMY GIGANT ACADEMY



REFERANSERREFERANSER

Gigant fikk oppdraget med å støydempe en sveisehall. 
Bortsett fra støynivået, fantes det krav til at produkter i 
arbeidsflyten skulle kunne flyttes gjennom sveisehallen 
med en travers. Løsningen ble en lydabsorberende 
vegg med en port. Porten kan enkelt skyves til sidene 
og la traversen passere fritt.

Resultatet er en effektiv og sikker sveisehall med lavt 
støynivå. Takket være at veggen absorberer lyden fra 
begge hallene har også støyen i den tilliggende hallen 
blitt redusert. 

Sandvik Minimg & Construction i Svedala, Sverige satte en ny standard for svensk produk-
sjon da de bygde et 6.000 kvm stort lokale med en topp moderne produksjonslinje. Pro-
sjektet ble utviklet sammen med TOOLS og for å tilfredsstille de høyt stilte kravene til lave 
støynivåer, samarbeidet de også med Gigant.

EFFEKTIV SVEISEHALL MED  
REDUSERT STØYNIVÅ

Sandvik Wear Protection & Screening hadde problemer med høye støynivåer og henvendte 
seg til Gigant og vår samarbeidspartner TOOLS. Vi gikk inn i problemet og skapte en hel-
heltsløsning med vanlig støydemping i hele lokalet og lydisolering av støykildene. Resultatet 
merkes tydelig. Nesten ingen bruker hørselsvern lenger og produktiviteten har økt fra 58% til 
over 75%.

LYDDEMPENDE  
HELHETSLØSNING

”Gigant kunne presentere  
et kostnadseffektivt og  

utrolig gjennomtenkt forslag.  
At det dessuten var nøye  

opptegnet i Gigant 3D gjorde 
beslutningen enklere.”

Simon Norman, prosjektleder for sveisehallen.

”Her er mange faktorer  
innblandet, men selvfølgelig  

har støydempingen spilt en rolle.  
Støy er jo en belastende faktor  
og et lavere støynivå gjør det  

f.eks. enklere å  
kommunisere og faren  

for misforståelser minsker.”

Martin Andersson, produksjonsansvarlig.
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MAKING BETTER WORKPLACESwww.gigant.no

KONTAKT  
OSS GJERNE!

www.gigant.no
gigant@gigant.no
Tlf. 66 99 20 00


