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SERVICE,
INSTALLASJON & DELER

SEGMENTER,
PRODUKTER & SERVICE

Alle dør- og portprodukter må inspiseres og vedlikeholdes gjennom hele
levetiden for å kunne opprettholde sine egenskaper. Planlagt service
og vedlikehold maksimerer ikke bare levetiden, men reduserer også
levetidskostnadene. Rapp Bomek tilbyr et komplett serviceprogram til
kunder i offshore-, maritim-, sikkerhets-, og bygg og anleggs markedet.

ENERGY

SECURITY

Dører og luker med ytelser innenfor brann,

Dører, porter, gittere og vinduer med innbrudd,

eksplosjon, vann- og værtetthet i.h.t NORSOK

skudd, eksplosjon, brann og sikkerhetsytelser i

standarder og internasjonale standarder.

klasse RC3 til RC6 og brann EI230 til EI290.

MARITIM

BYGG & ANLEGG

TEAMET & TJENESTER
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Dører, luker og gittere med ytelser innenfor brann,

Dører og porter med brannytelser og spesialytelser

Rapp Bomek har mer enn 30 års erfaring innen service og vedlikehold, installasjon og reparasjon av dør og portmiljø.

vann- og værtetthet i.h.t IMO standarder og

basert på prosjektbehov mot bygg og anlegg.

Selskapet har erfarne service mekanikere som også utfører inspeksjoner, befaring, rådgivning og kommisjonsoppdrag.

Solas reguleringer for ferjer, cruise, transport- og

Standardprodukter og skreddersøm.

Det dedikerte teamet installerer, utfører servicetjenester og leverer deler til selskapets produkter.

arbeidsfartøy.

Service@rappbomek.com

Service@rappbomek.com
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TEKNOLOGI & UTVIKLING

DELER
EKSPERTISE & LEVERANSE

Rapp Bomek mener at utvikling av dører med
krevende ytelser må gå hånd i hånd med
dagens krav til informasjon, teknologi, styring og
diagnose muligheter.
Selskapet jobber løpende med å utvikle sensorikk, 3D skanning og benytter
informasjonsteknologi og videoløsninger for at kunden skal kunne kjenne produktets
tilstand og evaluere utbedring eller utskiftning, samt høste erfaring rundt miljø.

DELER
• Ruller, oppheng, bremser og skinner
• Forseglinger, pakninger for vær, gass og brann
• Pneumatiske deler, ventiler og reparasjonssett
• Deler til lås og beslag

Med en serviceavtale hos Rapp Bomek vil dørene
kunne beskytte mennesker og eiendom hele livet,
samtidig som de totale eierkostnadene reduseres.
Rapp Bomek tilbyr:

STYRINGSSYSTEMER

• Skreddersydde serviceavtaler

• Pneumatiske styringssystemer
• Elektriske styringssystemer
• Dørautomatikk

• Mulighet for digital- og videostøttet service

• Befaring og inspeksjon
• Service og vedlikehold
• Reparasjon og utbedring
• Deler og systemer
• Serviceavtaler eller prosjektoppdrag

Service@rappbomek.com

• Mobiliseringstid på reparasjoner etter avtale
• Tilgang til reservedeler i 20 år
• Sertifisert opplæring av partnere og agenter
• Rapp Bomek-sertifiserte servicekurs

VERDIER & AMBISJONER

KONTAKT
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SERVICEAVTALE

Service@rappbomek.com
- merk hva henvendelsen gjelder

Våre serviceressurser lever etter verdiene:
• Innovative – søke utvikling av produkter og tjenester for kundens beste

Ring + 47 75 59 16 00
- spør etter Serviceleder, Delekonsulent eller Service koordinator.

• Kvalitetsbevisste – sette kvalitet på produkter og tjenester i sentrum
• Åpne og ærlige – dele informasjon og meninger
• Samarbeidsorienterte - tett dialog med leverandører, kunder og partnere

Service@rappbomek.com
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KONTAKT
• Befaring og inspeksjon
• Service og vedlikehold
• Reparasjon og utbedring
• Deler og systemer
• Serviceavtaler eller prosjektoppdrag

Service@rappbomek.com
- merk hva henvendelsen gjelder

Ring + 47 75 59 16 00
- spør etter Serviceleder, Delekonsulent eller Service koordinator.

Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway

rappbomek.com
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Service@rappbomek.com

