Dørløsninger til sykehus
og helseforetak
Global leader in advanced door, window and wall safety solutions

Om Rapp Bomek
Rapp Bomek er Norges ledende entreprenør innenfor dørmiljø, og vi har lang erfaring i bygg- og
anleggsmarkedet. I løpet av mange år har vi med bakgrunn i tett og godt samarbeid, opparbeidet gode
relasjoner og en stor grad av tillitt hos våre kunder. Vi mener det er viktig å forstå og besvare forespørslene riktig
slik at vi kommer nærmest mulig til å møte tekniske krav i tillegg til å inneha all nødvendig dokumentasjon.
Våre ansatte har mange års erfaring og høy kompetanse, noe som bidrar til at vi løser alt fra enkle ståldører til
komplekse prosjekter med spesialløsninger.

Hvorfor velge Rapp Bomek?
Høy kompetanse og innovasjon
Vi utvikler kontinuerlig vårt sortiment i tråd med nye krav i markedet. Vår lange erfaring
og prosjekteringsekspertise gjør at vi kan designe, utvikle og produsere de produkter
våre kunder trenger - i dag og i fremtiden.

Konkurransedyktige priser
Rapp Bomek produserer og leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser
inkludert all nødvendig dokumentasjon og merking som er påkrevet.

Vi har lang erfaring i dørproduksjon og prosjektering
Dører kan være et komplekst område i mange byggeprosjekter, noe som også setter
krav til spesiell kunnskap og lang erfaring. I løpet av mange år har vi opparbeidet oss høy
kompetanse, både i produksjon og i prosjektering, noe som gjør oss til en viktig rådgiver
og samarbeidspartner for ditt prosjekt.

Norsk leverandør med europeiske samarbeidspartnere
Rapp Bomek tilbyr i tillegg til sine egenproduserte dører fra Kapp og Bodø, dører og
systemvegger fra europeiske produsenter. Dette gir merkvalitet både i forhold til miljø
(kortreist), igangsettelse, garantier, vedlikehold etc. Vi jobber kontinuerlig med valg av
samarbeidspartnere, noe som gir oss frihet å velge riktig produkt til hvert enkelt prosjekt.

Rask levering
I tillegg til et større utvalg lagerførte dører som kan leveres i løpet av 24 timer, har vi
vanligvis en leveringstid fra godkjent underlag på ca. 4-6 uker på ståldører.

Digitalisert verdikjede for best mulig kontroll og oppfølging
Vår strategi er å digitalisere verdikjeden fra produksjon i egne fabrikker, innkjøp av
tredjepartsprodukter, prosjektering, installasjon, igangkjøring, overlevering og service av
elementene tilhørende vår entreprise.

Service- og installasjonsteam med kompetente
servicemekanikere som dekker hele landet
Rapp Bomek har i over 20 år bygget ut en betydelig virksomhet for service og
vedlikehold av våre dører, vinduer, veggprodukter, systemer og sammenstillinger.
Les mer om våre tjenester innen ettermarked på vår hjemmeside.

Fordeler med å velge en
totalleverandør
Én ansvarlig dørentreprenør
Færre grensesnitt, mindre behov for
koordinering

Standardisering av
produkter og prosesser

Forenklet logistikk
og effektiv montasje

Lavere totalkostnader

Hva leverer vi?
Vi kan levere totalentrepriser eller produktleveranser inneholdende
dør, vindu, systemvegg, lås, beslag, dørautomatikk og montasje
tilpasset det enkelte prosjekt.
Våre dørpakker settes sammen ut fra kundens ønsker og de behov
det er på prosjektet og kan inkludere ulike dørtyper med og uten
montering. I nært samarbeid med entreprenør, byggherre eller
arkitekt skreddersyr vi leveransen. På denne måten blir leveransen
skreddersøm ut fra behov.
Eksempelvis vil vi for segmentet Sykehus kunne levere en total
dørpakke eller dele den opp i subsegmenter som stålplatedører,
stålprofildører, tre- og laminatdører, glass- og trevegger,
glassfiberdører mm. Under hvert av disse subsegmentene kan vi
gå videre og ytterligere modulisere behovet med tanke på brann,
lyd og sikkerhetskrav, lås og beslag, dørautomatikk, montasje mm.
På denne måten kan vi levere større eller mindre konsepter som
oppfyller den spesifikke funksjon eller behov som er satt til prosjektet.
Våre egne dører leveres fra en av våre fabrikker på Kapp eller i Bodø
avhengig av hvilke krav som stilles. Vi produserer branndører og
sikkerhetsdører som dekker de aller fleste brannklassifiseringer,
innbruddsklasser og lydklasser.
I tillegg til våre egenproduserte ståldører, leverer vi dører og dørpartier
fra våre strategiske samarbeidspartnere samt andre anerkjente
leverandører. Vi tenker da spesielt på tre- og laminatdører, samt
aluminium og andre spesialdører. For oss er det viktig at også våre
samarbeidspartnere leverer produkter og løsninger med høy kvalitet
og i henhold til de kravene som er satt til prosjektet.

Produktene vi leverer kan
brukes i mange områder
i sykehus og helseforetak
• Pasienthotell
• Besøksområder
• Laboratorium
• Sengerom og pasientrom
• Ganger og korridorer
• Oppholdsrom
• Behandlingsrom
• Operasjonsstue, operasjonssal
• Teknisk rom
• Psykiatri, somatikk
• Isolat
• Rømningsvei
• Administrasjon
• WC-rom
• Røntgenrom

For referanseprosjekter, se

rappbomek.com

Produkter
Stålplatedører: branndører og sikkerhetsdører
Vi produserer og leverer alle type stålplatedører
som dekker brann-, lyd- og innbruddskrav.
Produktet har en glatt og stabil overflate, og
kan tilpasses de fleste miljøer. Produktene kan
produseres i ønskede dimensjoner og leveres med,
eller tilpasset for, spesialbeslag forbundet med
rømning, innbrudd, adgangskontroll etc. Leveres
med alternative karm- og terskelutførelser.

Stålprofildører og vegger
Vi kan levere et bredt spekter av brannklassifiserte
dører, vegger og vinduer. Produktene er basert på
et stålprofilsystem fra Stålprofil AB og kan leveres
i stål og rustfritt stål, både til innvendig bruk og
bruk i yttervegg. Profiler/glass kan leveres som
uisolert, isolert og brannisolert og oppfyller krav til
bl.a. brann-, skudd- og innbruddsikring, kulde- og
lydisolering, samt luft- og regntetthet.

Tredører og laminatdører
Alt fra enkle, lette tredører uten spesielle krav til
store spesialdører med høye lyd- og brannkrav.
Vi samarbeider med anerkjente europeiske
produsenter som leverer høykvalitetsprodukter.
Dørene kan leveres med de fleste brannklasser iht.
NS-EN 1634 og med fleksible løsninger når det
gjelder karm og terskel.

Systemvegger i tre, stål og aluminium
Systemvegger kommer fra europeiske produsenter
som lager systemvegg i tre, aluminium og stål og
i tillegg en kombinasjon av disse. Veggløsningene
gir en stor fleksibilitet og kan enkelt skreddersys til
hvert enkelt prosjekt. De tilfredsstiller tekniske krav
som lyd og brann, estetiske krav som arkitekter
stiller og funksjonelle krav som er meget viktig for
brukere.

Glassfiberdører
Glassfiberdører kan leveres både som slag-,
pendel- og skyvedører. De kjennetegnes ved en
høy grad av motstandsdyktighet mot vann og fukt.
I kombinasjon med helt slette overflater er de lette
å rengjøre og er dermed meget hygieniske. De tåler
stor mekanisk og kjemisk slitasje og kan leveres
med flere karmalternativer som aluminium,
glassfiber og rustfritt stål.

Aluminiumsdører

Aluminiumsdører kan brukes som inner- og
ytterdør og kan tilfredsstille brannkrav opptil
EI120. Dørene blir laget av kvalifiserte produsenter
i Europa og er tilpasset til de høyeste kravene til
både funksjon og design.

Porter: leddheiseporter og hurtigporter
Leddheiseporter med isolerte sandwichpaneler
benyttes gjerne i større åpninger for inn- og
uttransport av varer, samt i akuttmottak/
ambulanseutkjørsel. De lette hurtiggående
inneportene er et godt valg i områder med
mye trafikk hvor man samtidig skal adskille de
forskjellige miljøene.

Spesialdører

Vi kan levere dører som tilfredsstiller spesielle krav;
bl.a. skyvedører og skyveporter med krav til brann,
røyk og lyd, lufttette vinduer, foldedører i tre og
aluminiumkledd utførelse, dører med bly innlegg,
røntgendører, hygienedører etc.

Miljø og bærekraft

Ny produktstandard

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 det når
vi velger samarbeidspartnere og leverandører. Vi
kan tilby EPD fra våre sentrale samarbeidspartnere.

Norge, som en del av EU gjennom EØS, vil i de
neste årene gjennomgå en utvikling av betydning
for produksjon og levering av branndører til bygg og
anleggsmarkedet.

Lås og Beslag
Våre dører, porter og luker settes sammen og
leveres med alle spesifiserte lås og beslagsutrustninger. Dette inkluderer også dørautomatikk
for hengsel- og skyvedører samt eventuelle
motorlåser. Systemene forberedes for byggets
adgangskontroll. Vi samarbeider med CERTEGO
eller andre kvalifiserte leverandører, og vi vurderer
fra prosjekt til prosjekt hva som blir den mest
kostnadseffektive løsningen. Dørene kan fra fabrikk
leveres ferdig utrustet - eventuelt at lås og beslag
sendes som egne og merkede forsendelser - for så
å bli montert etter dørinstallasjon.

Norske produsenter vil bli pålagt å levere
branndører, lås og beslag iht EUs harmoniserte
produkt standard for inngangsdører, porter og
åpningsbare vinduer, NS-EN 16034. Som en del av
dette vil EUs nye metoder og krav for branntesting
av dører, porter, luker og åpningsbare vinduer inngå.
Dette vil sammen med EUs klassifiseringsstandard
og standarder for utvidet anvendelsesområde
føre til høyere og mer konsistent kvalitet og mer
brannsikre sikkerhetsprodukter levert til det norske
byggmarkedet.

Montasje, service og vedlikehold

Vi tilbyr montasje, inspeksjon, generell service og vedlikehold av branndører, brannporter, sikkerhetsdører,
gasstette dører, lyddører m.m. Som kunde får du trygghet og dokumenterbar kontroll på utført arbeid.
Vedlikehold på dører utføres kun av utdannede og sertifiserte serviceteknikere. Serviceteknikere har
god kompetanse på dører, dørsystemer, utstyr, lås og beslag og kan anbefale oppgraderinger og foreslå
kostnadseffektive forbedringer over hele landet. For å opprettholde produktsertifikater brukes det kun
godkjente, originale reservedeler.
For regelmessig vedlikehold tilbyr vi serviceavtale med konkurransedyktige betingelser.

Certified for life
Som kunde av vårt «sertifisert for livet»-service program tilbys du som eier ett kostandsoptimalt program som
sikrer drift av dine brann- og sikkerhetsskiller samt dokumentasjon dette etter dagens forskrifter.

www.færd.no

Rapp Bomek
Rapp Bomek er global leder innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og
veggsystemer til energi-, sivil- og sikkerhetsmarkedet, verden over. Våre produkter er av høyeste kvalitet, tåler de tøffeste
miljøer og er i henhold til de høyeste industrikravene. Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset dine krav og behov,
nøkkelferdige løsninger på EPCIC-basis, eller standardprodukter fra vårt lager. Vi har fokus på innovasjon, og vår
dedikerte R&D-avdeling utvikler kontinuerlig vårt sortiment i tråd med nye markeds- og industrikrav.

Postal address:
Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway
Visiting address Bodø:
Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway
Visiting address Kapp:
Fabrikkvegen 49, 2849 Kapp, Norway
Visiting address Oslo:
Ryensvingen 3, 0680 Oslo
T: +47 75 59 16 00
E: sales@rappbomek.com

rappbomek.com

