“Maaperästä
tihkuva vesi
otetaan hallintaan
sieltä mistä se
luonnollisesti
tulee ja ohjataan
hallitusti haluttuun
suuntaan”

Norrapro Oy on suomalainen maanrakennusalan
tuotteiden ja sen komponenttien tuotekehitykseen
erikoistunut yritys, jonka juuret ja osaaminen pohjautuvat Etelä-Suomen Rakennus- ja purkutekniikka Oy:n
vakiintuneeseen rakennusalan liiketoimintaan.
Yrityksen pääasiallinen toiminta tähtää omistamansa
Norrapro® I RBSO® – ruiskubetonisalaojaratkaisun
kaupallistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Tuote on
VTT-sertifioitu (Sertifikaatti Nro VTT-C-11595-16) ja sille
haetaan aktiivisesti markkinoita ja asennuskumppaneita
kaikkialta pohjoismaista.
Norrapro Oy:n valtuutettuna asentajana Suomessa
toimii Etelä-Suomen Rakennus- ja purkutekniikka Oy.
Yrityksellä on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä sekä
ISO 14001 ympäristöjärjestelmä ja sen toiminnassa on
huomioitu myös kotimaiset RALA-vaatimukset.

Natural water
handling
for the most
demanding
environment
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Maanalainen rakennus on arvokas
investointi, jonka ominaisuuksista täytyy
pystyä nauttimaan kauan, turvallisesti ja
mahdollisimman pienin häiriöin.
Norrapro® I RBSO® -infrastruktuuri mahdollistaa
älykkään vesien hallinnan maan alla, joka on rakennuksen tehokkaan käytön edellytys.

FAQ
Mitä Norrapro Oy tekee?
Norrapro Oy on suomalainen maanrakennusalan tuotteiden
ja sen komponenttien tuotekehitykseen erikoistunut yritys,
jonka juuret ja osaaminen pohjautuvat Etelä-Suomen
Rakennus- ja purkutekniikka Oy:n vakiintuneeseen
rakennusalan liiketoimintaan.
Mistä voin tilata Norrapro® I RBSO® -tuotetta?
Lisätiedot verkkosivuiltamme www.norrapro.fi
Onko Norrapro® I RBSO® sertifioitu?
Norrapro® RBSO® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja sertifioituja tuotteita. Asentajakumppaneiltamme
edellytämme laatujärjestelmää.

Norrapro® I RBSO®
vesienhallinnan
infrastruktuuri tarjoaa
Luonnollisen tavan hallita ja ohjata
maaperän vesivirtauksia
Dokumentoitavan, todennettavan ja
tarkastettavan järjestelmän
Huollettavat komponentit ja tarvittaessa
kunnostettavan kokonaisuuden
Ajan kuluessa ja tarpeiden muuttuessa
laajennettavan järjestelmän
Vuosikymmeniä kestävän ratkaisun
Mahdollisuuden lämmöneristykseen
halutulla menetelmällä

Soveltuuko Norrapro® I RBSO® myös vanhojen tunnelien
vedenhallintaan?
Tunneleiden peruskorjausten yhteydessä Norrapro® I RBSO®
mahdollistaa vesienhallinnan kehittämisen. Tarkemmin mahdollisuuksista ja menetelmistä kertoo mielellään myyntimme.
Saanko Teiltä myös asennuksen?
Laadukas asennus on onnistumisen lähtökohta. Tarjoamme
valikoitujen asennuskumppaniemme kanssa tuotteen
asennettuna. Suomessa valtuutettuna asentajana toimii
Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy
Mistä löydän lisätietoa Norrapro® I RBSO®
-ruiskubetonisalaojasta?
Verkkosivuiltamme www.norrapro.fi
Tarvitseeko Norrapro® I RBSO® -järjestelmä huoltoa?
Norrapro® I RBSO® on kehitetty turvaamaan rakenteita vuosikymmeniä, joten määräajoin tehtävät tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat suositeltavia. Lisätietoa saatte myynnistämme.

Roll it out and
protect Your
investment

Rapid install
means better
Business

