
Natural water 
handling 
for the most 
demanding 
environment

Norrapro Oy är ett finskt företag som är specialiserad i 
utveckling av underjordiska produkter och komponenter. 
Grundet till Norrapro Oy är i Etelä-Suomen Rakennus- 
ja Purkutekniikka Oy verksamhet som är ett stabiliserat 
företag inom den finska byggnadsbranschen.

Våran verksamhets huvudsakliga målsättning ligger  
på kommersialisering och vidare utveckling av  
Norrapro® I RBSO® -dränmatta. Produkten har beviljats 
certifikat från den finska teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab (Certifikat Nr. VTT-C-11595-16) och vi söker aktivt 
marknader och samarbetsföretag inom Norden.

I Finland är Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy 
vårat samarbetsföretag gällande montering. Företaget 
behåller kvalitét- och miljöprogram (ISO 9001 & ISO 
14001) som de följer och utvecklar kontinuerligt.

NORRAPRO OY 
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Auktoriserade monterings- 
företag i Finland
Etelä-Suomen  
Rakennus- ja Purkutekniikka Oy  
Lahelantie 5  
04300 Tuusula, Finland
esrp.fi

“Man omhänder 
tar inläckande 
vatten varifrån 
det naturligen 
kommer ifrån och 
leder det till ett 
kontrollerat håll”

Kontaktpersoner

MARKNADSFÖRING:
Kai Saarikivi
tel. +358 504 699 290
kai.saarikivi@rakennustekniikka.fi

STYRELSE:
Harri Väistö
tel. +358 400 922 094
harri.vaisto@rakennustekniikka.fi

Styrelse
Norrapro Oy 
Joensuu Science Park
Länsikatu 15
80100 Joensuu,  
Finland
norrapro.fi



Rapid install 
means better 

Business

En underjordisk konstruktion är en 
värdefull investering som man vill 
utnyttja för en lång period, tryggt och 
med så få störningar som möjligt. 

Norrapro® I RBSO® infrastruktur möjliggör en intelligent 
sett att hantera inläckande vatten vilket är förutsättning 
till en effektiv drift av underjordiska konstruktioner. 

Norrapro® I RBSO® 
erbjuder infrastruktur 
till hantering av vatten 

Norrapro Oy verksamhet

Norrapro Oy är ett finskt företag som är specialiserad i 
utveckling av underjordiska produkter och komponenter. 
Grundet till Norrapro Oy är i Etelä-Suomen Rakennus- ja 
Purkutekniikka Oy verksamhet som är ett stabiliserat företag 
inom den finska byggnadsbranschen.

Hur kan man beställa Norrapro® I RBSO® -produkt?

Ytterligare information från våran hemsida www.norrapro.fi

Är Norrapro® I RBSO® certifierad produkt?

Norrapro® RBSO® är registrerade varumärken och produkter. 
Våra auktoriserade monteringsföretag behåller och följer 
kvalitetssystem. 

Är Norrapro® I RBSO® lämplig för hantering av inläckande 
vatten vid gamla underjordiska konstruktioner?

Vid eventuella reparation av t.ex. tunnlar Norrapro® RBSO® 
möjliggör utveckling av hantering av inläckande vatten. Våran 
försäljning berättar gärna mera om potential samt metoder.

Kan man få montering också?

En högklassig montering är grundet till ett lyckat resultat. Vi 
erbjuder montering via våra auktoriserade monteringsföretag. 
I Finland är Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy 
vårat samarbetsföretag gällande montering. De kan även 
skola upp era egna monteringspersonal. 

Hur hittar jag mera information om Norrapro® I RBSO® ?

Från våran hemsida www.norrapro.fi

Kräver Norrapro® I RBSO® -system underhåll?

Norrapro® I RBSO® är utvecklad för att behålla sina egen-
skaper och skydda konstruktioner för tiotals år. Regelbundna 
inspektioner och eventuella service är dock rekommenderade. 

Ett naturligt sätt att hantera inläckande 
vatten vid underjordiska konstruktioner

System som är lätt att dokumentera, 
verifiera och syna

Helhet som kan vid behov utföras 
service på komponenter 

System som kan utvidgas vid behov

Lösning som behåller tiotals år

Möjlighet att utnyttja produkt  
som värmeisolering 

Roll it out and 
protect Your 

investment

FAQ


