
  

Global leader in advanced door, window and wall safety solutions

Avanserte løsninger for det  
globale sikkerhetsmarkedet 



Det globale trusselbildet er i endring. 

Terror, hærverk og innbrudd er et økende 

samfunnsproblem. Sikkerhetsloven som trådte 

i kraft 1. januar 2019, skal bidra til å forebygge, 

avdekke og motvirke trusler. Siden den nye 

sikkerhetsloven trådte i kraft, har Rapp Bomek 

gjort betydelige investeringer i nye løsninger 

som skal hjelpe kundene med å gjennomføre 

nødvendige forebyggende sikkerhetstiltak. 

Dette inkluderer løsninger som beskytter kritisk 

infrastruktur som vann, datalagring og ulike 

energiforsyningskilder.

Et nytt trusselbilde 

Det er i dag et økende behov for å sikre kritisk 

infrastruktur i samfunnet vårt. Potensielle trusler 

er ikke lenger begrenset til offentlige bygninger og 

installasjoner. Vi må føle oss trygge uansett hvor 

vi befinner oss, enten det er hjemme, på skolen, 

på kontoret eller når vi ankommer en togstasjon 

eller flyplass.

Nye sikkerhetsbehov

Sikkerhetsløsninger for  
en verden i endring 





Lange tradisjoner

Rapp Bomek har lange tradisjoner med å utvikle løsninger for noen av verdens mest krevende kunder og 

miljøer. Våre ingeniører har omfattende produkt-, prosess- og markedskunnskap. Kombinert med nye og 

moderne produksjonsfasiliteter, kan vi skreddersy den eksakte løsningen ditt prosjekt krever. Vi bistår med 

konseptutvikling og modellering, gjennom anskaffelser, konstruksjon og produksjon. Vi kan også levere 

standardprodukter. 

Gode referanser

Rapp Bomek er en respektert leverandør av sikkerhetsløsninger innen offshore og maritimt, de siste årene 

også til kritisk infrastruktur på land. Vårt mål er å tilby kundene løsninger som beskytter eiendom, liv og 

verdier. Vi tilbyr et komplett utvalg av avanserte løsninger innenfor dør-, port-, vindu- og lukesystemer. 

Våre produkter tåler tøffe klimaer og er resistente mot innbrudd, brann, eksplosjon, gass, vann, ballistikk 

og støy. 

Vi leverer til flyplasser, vannverk og vannforsyningsanlegg, forsvaret, batterifabrikker, trafostasjoner og 

kraftverk, fengsel og politistasjoner, offentlige bygg, ambassader (Norge og utland), tunneler  

(vei og jernbane) og datalagringsselskaper. Blant våre mange referanseprosjekter er offentlige kontorer  

og bygninger, og ikke minst fengsler som kontinuerlig blir utsatt for sikkerhetstrusler.

Skreddersydde løsninger  
tilpasset det nye trusselbildet 



Referanseprosjekter:

Munchmuseet 
 – Leverandør av sikkerhetsdører

Det nye Nasjonalmuseet   
– Totalleverandør av dører -og porter.

Statnett-installasjoner

Telia annlegg

Johan Castberg flytende oljeplattform

Haukeland sykehus   
– Dørleveranse til nye barne- og ungdomspsykriatiske  
 avdelingen ved Haukeland Uiversitetssykehus

Fengsel -og kriminalomsorg  



En solid partner med  
høy faglig kompetanse

Vi produserer alle våre produkter fra to fabrikker i Norge og leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige 

priser, inkludert all nødvendig dokumentasjon. Vi har lang erfaring med rådgiving, dørproduksjon og prosjektering. 

Dørmiljøet kan være en kompleks anskaffelse i mange prosjekter, noe som også setter krav til spesiell kunnskap  

og erfaring. Vår kompetanse er opparbeidet over mange år, og gjør at vi kan være en viktig rådgiver og 

samarbeidspartner for ditt prosjekt.

En rådgivende samarbeidspartner

Vi har dyktige ansatte med lang og bred erfaring, som gjerne bidrar med sin kunnskap innen produkter til 

sikkerhetsmarkedet. Vi bistår om ønskelig med råd til valg av produkt i samråd med kunde og oppdragsgiver. 

Våre erfarne ingeniører har kompetanse innen materialteknologi, overflatebehandling for ekstreme miljøer,  

termiske- og styrkeberegninger, brann-, skudd- og eksplosjonsmotstand, samt en rekke andre fagfelt. Ingeniørene 

benytter blant annet avansert 3D-programvare i utviklingsarbeidet og har et tett samarbeid med spesialister fra 

selskaper som DNV, SINTEF, Rise, Nammo, IFC og Gexcon.

Unik kunnskap og lang erfaring







Skreddersydde løsninger som  
tilfredsstiller de strengeste kravene

Byggets behov for sikkerhetsløsninger må kartlegges allerede i startfasen av et prosjekt. Vi har bred erfaring  

og kunnskap om krav, standarder og sertifiseringer for bruken av våre produkter til ditt prosjekt. 

Som ledende norsk produsent av høysikkerhetsprodukter som dører, vinduer, luker og gitter av stål, kan vi 

skreddersy den eksakte løsningen for kundenes behov. Våre høysikkerhetsprodukter er testet og godkjent 

etter de krav markedet og myndighetene til enhver tid krever. De er blant annet testet og branngodkjent etter 

gjeldende nasjonal og EU-standard NS-EN 16034, innbruddstestet etter gjeldende nasjonal og EU-standard 

NS-EN 1627, samt lydisolasjon og lufttetthet etter NS-EN ISO 10140. Alle våre produkter er utviklet og 

produsert i Norge.

Testet, godkjent og dokumentert

Vi utvikler kontinuerlig vårt sortiment i tråd med nye regler og krav i markedet. Vi gjennomfører årlig en rekke 

tester av blant andre brannegenskaper, innbruddssikkerhet, skuddmotstand og lyddemping. I tillegg utfører vi 

en rekke egentester i forbindelse med utvikling av nye produkter og verifikasjon av egen produksjon. Det blir 

også gjennomført en rekke ytelses- og kvalifiseringstester hos akkrediterte og svært anerkjente testinstitutter, 

dette for å dokumentere at våre produkter holder de til enhver tid gjeldende ytelser og krav fra våre kunder og 

regulerende myndigheter.

Kontinuerlig utvikling og innovasjon



En komplett leverandør med fokus 
på bærekraftige løsninger

Norsk leverandør med europeiskepartnere

I tillegg til våre egenproduserte dører, kan vi også tilby supplerende dør- og portløsninger fra 

samarbeidspartnere. Dette gir merkvalitet både i forhold til miljø (kortreist), igangsettelse, 

garantier, vedlikehold også videre. Vi jobber kontinuerlig med valg av samarbeidspartnere, 

noe som gir oss frihet til å velge riktig produkt til hvert enkelt prosjekt.

Låse- og betjeningssystemskompentase
 
Rapp Bomek har også høy kompetanse innen lås- og beslag. Vi kan tilby en rekke varianter 

innen lås for sikkerhetsdører og porter, både mekaniske og elektroniske løsninger. Vi har  

godkjent avlåsing helt opp til Strengt Hemmelig. Vi kan levere alt fra helt manuelle 

løsninger til halv- og helautomatiske dørsystemer med elektrisk, hydraulisk og pneumatiske 

driftssystemer. 



Service og installasjon 

Vi har i over 20 år bygget en betydelig virksomhet for service og vedlikehold av våre dører, vinduer, 

veggprodukter, systemer og sammenstillinger. Vårt service-og installasjonsteam består av kompetente 

servicemekanikere som dekker hele landet. Les mer om våre tjenester innen ettermarked på vår 

hjemmeside.

Bærekraftige løsninger for i dag og i morgen 

Miljøsatsing og bærekraft har stort fokus og prioritet i hele verdikjeden i Rapp Bomek. Ett av fokusområdene  

er BREEAM-NOR prosjekter. BREEAM er en internasjonal, frivillig og markedsdrevet miljøklassifisering av bygg. 

Dette innebærer blant annet at ingen av våre produkter inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer oppført på 

A20-listen. For oss er miljø og bærekraft det selvfølgelige valget og vi legger stor vekt på dette når vi velger 

samarbeidspartnere og leverandører. Vi kan tilby EPD fra våre sentrale samarbeidspartnere.



  

Erik Forsaa

tlf: +47 911 62 601  

e-mail: Erifor@rappbomek.com

Roger Hjemberg

tlf: +47 906 23 358  

e-mail: roghje@rappbomek.com

Postal address: 

Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway

T: +47 75 59 16 00  

E: sales@rappbomek.com 
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Rapp Bomek 
Rapp Bomek tilbyr et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger og servicetjenester for dør-, vindu- og 

veggsystemer. Selskapet opererer globalt innenfor markedene energi-, maritim og sikkerhet, samt bygg og anlegg.  

Rapp Bomek eies av Nord Holdco AS og Acea Invest, har 125 ansatte, hovedkontor i Bodø og moderne 

produksjonslokaler i Bodø og på Kapp. Som en markedsledende leverandør i over 30 år, har selskapet fortsatt klare 

ambisjoner om videreutvikling og vekst globalt.


