
Global leader in advanced door, window and wall safety solutions

Standard dørutvalg for 
bygg- og anleggmarkedet



Om  
Rapp Bomek

Stålplatedører
A60 – A90 – A120 

Produktene er anvendelige og robuste, og kan tilpasses de fleste 

miljøer. Dørbladkonstruksjon er i limt utførelse, noe som gir en glatt, 

stabil, og pen overflate. Solid hengsel med skrudd feste i dørblad og 

i karm.

Produktene våre

Rapp Bomek AS leverer et komplett utvalg av sikkerhetsløsninger til  

energi-, sivil- og forsvarsmarkedet og har vært verdensledende i  

sikkerhetsbransjen i over 30 år. Rapp Bomek, og tidligere søsterselskap 

Rapp Pyrotec, er velkjente leverandører til bygg- og infrastrukturmar- 

kedet. Etter fusjonen tilbyr selskapet avanserte dør-, vindu- og vegg- 

sikkerhetsløsninger, samt service, som trygger både liv og verdier.

Med unik ingeniørkompetanse og moderne og fleksible produksjons- 

lokaler leverer vi skreddersydde totalløsninger som best mulig tilpasses 

våre kunders krav og behov. Vi kan enten levere nøkkelferdige løsninger 

basert på EPCIC eller standardprodukter. I over 30 år har vi produsert 

avanserte dør-, vindu- og veggsikkerhetsløsninger i Bodø og på Kapp og 

levert til kunder i hele verden. Videre tilbyr vi service globalt gjennom vårt 

nettverk av agenter og sertifiserte servicemedarbeidere, dette for å  

forlenge produktets levetid gjennom vårt servicekonsept «Certified for 

life».

Dørblad-
konstruksjon

• 52 mm limt dørbladkonstruksjon A60 
(Tykkelse 1 mm eller 1,25 mm)

• 52,5 mm konstruksjon med sveiste innvendige 
avstivninger A90 og A120 
(Tykkelse 1,25 mm)

Isolasjon • 50 mm steinull (A60)
• 50 mm keramisk isolasjon (A90 og A120)

Hengsler • 2 eller flere - avhengig av dimensjon, vekt og 
kundens ønske

Overflate-
behandling

• sink- og aluminimunsbelagt stålplate type 
“Galfan”

• kan leveres i syrefast utførelse
• kan leveres i lakkert utførelse

Glassåpninger • inntil 4 glassåpninger

Låskasse • TV565 som standard

Kantskåte • Assa96 som standard på tofløyet dør

Innbruddssikring • klasse 2-3-4-5 i henhold til EN 1627

Mål • skreddersøm med alternative beslagsløsninger



Profilbaserte dører
F30 – A30 – A60

En-fløyet og to-fløyet, produsert i uisolert eller isolert 

stålprofilsystem 

Konstruksjon • SP uisolert 50 mm stålprofil-
system

Utførelse • dører med side- og overfelt
• dører med varmeisolerte og 

brannisolerte profiler

Kompatibilitet • kan kombineres med Pyrotec 
brannklassifiserte vegger 

• Nemko lisens 616

Overflate-
behandling

• galvanisert
• lakkert
• galvanisert og lakkert
• svart stål
• svart og lakkert
• rustfri utførelse

Skudd, trykk og 
innbrudd

• forskjellige klasser

Sikkerhetsdører
BR RC 2 - 3 - 4 - 5

Sikkerhetsdør i stål. Limt og lett dørbladkonstruksjon  

BR RC 2-3 NS EN 1627

Sikkerhetsdør i stål BR RC 4-5 NS EN 1627

Dørblad-
konstruksjon

• Isolert dørbladkonstruksjon med 
avstivninger og forsterkninger 
i henhold til sikkerhetsklasse. 
Hengsel i syrefast stål og bak-
kantbeslag 

Isolasjon • 50 mm

Hengsler • Solid hengsel med skrudd feste i 
dørblad og i karm

Overflate-
behandling

• Lakkert
• Primet og lakkert
• Rustfritt/syrefast
• Rustfritt/syrefast lakkert

Glassåpninger • Ingen godkjenning, men kan 
leveres usertifisert

Låskasse • Låskasser, sluttstykker, el. 
sluttstykker, dørlukkere, skåter, 
karmoverføringer etc. i henhold 
til sertifiseringslisens

Kantskåte • Skåter, karmoverføringer etc. i 
henhold til sertifiseringslisens

Innbruddssikring • klasse 2-3-4-5- i henhold til  
EN 1627

Mål • Etter forespørsel

Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og  
leveres med, eller tilpasses for, spesialbeslag forbundet med 
rømning, innbrudd, adgangskontroll etc. Det vil ligge be- 
grensninger på utstyr i henhold til de enkelte sertifikater.

Ekspress sortiment -  
Lagerførte produkter

Rapp Bomek tilbyr markedets bredeste sortiment av 

høykvalitets standard stålplatedører. Dørene kan leveres 

over hele Norge i løpet av 24 timer. Hele ekspress- 

sortimentet er på lager i standard utførelse, og varene 

sendes samme dag ved bestilling før kl. 12.00, ellers tar det 

én virkedag.

Vi har en dedikert fagperson som kun jobber med  

ekspress-sortimentet vårt. Han hjelper deg med å finne 

akkurat den døren du trenger, og du får gode tips og råd 

fra noen med høy spesialkompetanse slik at montering og 

vedlikehold blir utført optimalt.

 

For standardutvalget vårt se rappbomek.com. eller ta kon-

takt med salgsavdelingen vår på sales@rappbomek.com.



Postadresse:

Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 Bodø

Besøksadresse Bodø: 

Kvitberget 5, 8012 Bodø 

Besøksadresse Kapp: 

Fabrikkvegen 49, 2849 Kapp

T: +47 75 59 16 00  

F: +47 75 59 16 10  

E: sales@rappbomek.com 

  rappbomek.com


