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Nomek er en mekanisk industribedrift med høy 
fagkompetanse innen design, konstruksjon, ut-
vikling og produksjon. Vi disponerer 7500 m2 
produksjonslokaler i Stryn, og er i dag 50 
ansatte.

Siden 1998 har Nomek produsert komponen-
ter til industrien på Vestlandet, samt utført 
service og vedlikehold på slamsugere og 
andre industrikjøretøy. I 2004 lanserte Nomek 
sin første egenutviklede slamsuger, noe som 
skulle vise seg å bli starten på et spennende 
industrieventyr. Siden den tid har utvikling 
og produksjon av miljøpåbygg for slam-
håndtering og spesialpåbygg/løsninger 
for industrien utviklet seg til et viktig 
forretningsområde. I 2006 ble vår første 
mobile avvanner lansert. 

Bedriften er i dag et anerkjent påbygger-
verksted for krokbiler og trekkvogner, kjent 
for gode løsninger, høy kvalitet og pålitelige 
leveranser. Nomek leverer til et bredt spekter 
av kunder i hele Norge. 

I tillegg til storbilpåbygg har Nomek en avdeling for platebearbeiding. For å oppnå tilfredsstillende 
nøyaktighet og kvalitet har vi avanserte maskiner innen stansing, laserskjæring, vannskjæring og 
knekking. Kombinert med høy fagkunnskap hos våre medarbeidere blir komponentproduksjonen 
til påbyggavdelingen av høyeste kvalitet. Vi produserer selv det meste av deler og komponenter til 
våre påbygg, blant annet skjermer, braketter, skap og tanker. Komponentene lages i kundens 
foretrukne materiale, med høy kvalitet og fi nishgrad. Nomek har et rikt utvalg av plater på lager, 
noe som gir kort leveringstid og stor fl eksibilitet.

NOMEK – LEDENDE INNEN 
MILJØPÅBYGG OG LASTEBILPÅBYGG

KOMPONENTPRODUKSJON

Design, 3D-tegning, konstruksjon og materialvalg 
Funksjonalitet og kundespesifikke løsninger
Fagkompetanse innen elektro, 
pneumatikk og hydraulikk
Sveising og montering
Sandblåsing og overflatebehandling 

Våre tjenester:

Nomek tilbyr nøkkelferdige produkt 



MATERIALVALG
Nomek etterstreber lang levetid for sine  
produkt, og legger vekt på riktig materialvalg 
og riktige komponenter for å et godt slutt- 
produkt. Vi benytter mye rustfritt stål og 
aluminium i produksjonen. Etter mange år i 
bransjen med inngående kjennskap til norske 
forhold, kan vi bidra med gode råd og sikre  
et produkt som er best mulig tilpasset 
kundenes behov.

3D TEGNING OG KONSTRUKSJON
Vi designer ønskede løsninger i samarbeid 
med kunden. Ved hjelp av 3D får kunden  
visualisert produktet tidlig i prosessen,  
noe som øker tryggheten for at riktige valg 
blir tatt. 



OVERFLATEBEHANDLING
Nomek har høy kompetanse innen lakkering.  
I vårt moderne anlegg for våtlakkering med hall  
på 21x5x5 m kan vi utføre hel-lakkeringer på store 
kjøretøy. Anlegget ble bygget med fokus på kvali-
tet og HMS og tilfredsstiller alle nyere miljøkrav. 
 
Nomek har også et automatisert og kostnads- 
effektivt pulverlakkanlegg der det utføres 6-trinns 
forbehandling. Pulverlakk er en svært miljøvennlig 
overflatebehandling som sparer både ansatte og 
miljø for løsemidler. 

KVALITET, HMS og MILJØ
Våre ansatte har høy kompetanse innen sine 
fagområder. Variert bakgrunn fra ulike bransjer og 
industri, samt erfaring innen design, konstruksjon 
og produksjon, hjelper oss å finne løsninger med 
høy verdi for kunden. Stolthet for faget og respekt 
for våre kunder gjør at vi alltid bestreber å levere 
beste kvalitet. 

HMS og miljø er viktig for Nomek. Moderne lokaler 
og maskiner gir våre medarbeidere best mulige 
arbeidsforhold, og en miljøvennlig produksjon som 
ikke er til belastning for ansatte eller omgivelser. 
Nomek er i dag sertifisert etter NS-EN ISO 14001.



SLAMSUGER
Nomek utvikler og produserer kundetilpassede 
miljøpåbygg og løsninger innen slamsuging.  
Våre produkt leveres og tilpasses med ulike  
funksjoner etter kundens behov. Vi leverer både  
bil og tilhenger og har flere alternativ innen  
tankvolum, kompressor, spylepumper, slange- 
utrustning, varme- og frostsikring. Slamsugeren 
er utviklet for å kunne fungere under norske  
vinterforhold ned til -25C. Vi er opptatt av  
brukervennlighet som enkel betjening for  
operatør, enkelt renhold og vedlikehold og  
høy driftssikkerhet.

Ta kontakt eller se vår nettside for utfyllende  
informasjon og spesifikasjoner.

MINISLAMSUGER
Nomek sin minislamsuger er  utviklet for  
enklere tilgang til hytter og fritidshus med  
smale tilkomstveier. Minislamsugeren kan 
også leveres med henger. 

SPESIALPÅBYGG
Nomek utvikler også løsninger innen kommunal- 
tekniske tjenester og andre spesialbehov.



MOBIL AVVANNER
Med Nomek sin avvanningsbil blir tørrstoff skilt ut 
fra septikslammet og rent spillvann føres tilbake 
til septiktanken. Dette er en teknisk løsning som 
gir betydelig reduksjon i transportkostnader og er 
svært miljøvennlig, spesielt med tanke på lange 
transportavstander. Løsningen har lukket omlast-
ning/overføring av avvannet slam fra bil til henger. 

Ta kontakt eller se vår nettside for utfyllende  
informasjon og spesifikasjoner.

KROKPÅBYGG OG  
TREKKVOGNER:
Nomek er en sentral og anerkjent aktør innen  
bygging av krokbiler og trekkvogner, og er god-
kjent påbyggerverksted. Høy kvalitet på produkt 
og løsninger har gitt oss svært mange fornøyde 
kunder som stadig kommer tilbake  med  
spennende og utfordrende prosjekter.  
I samarbeid med kundene utvikler vi  
spesialløsninger som gir merverdi. 



ANDRE SPESIALPÅBYGG
Vi utvikler alltid våre påbygg etter kundens behov 
og ønsker, og gjør mange spesialoppdrag innen 
transport og industri. Vi kan nevne:

Påbygg for kadaverinnsanking

Vaskeautomat for container

Asfaltballje

Flyplassvasker

SERVICE OG ETTERMARKED:
Vårt moderne verksted gjennomfører service 
og vedlikehold på alle våre produkter. Med gode 
systemer for tegninger og spesifikasjoner og et 
rikholdig delelager betjener vi kundene raskt.  
Vi utfører også reparasjoner og vedlikehold på 
øvrige lastebilpåbygg, fra mindre skader til større 
oppdrag som chassisbytte og modernisering av 
eldre anlegg, omlakkering og profilering.

Du er hjertelig velkommen til Nomek for en hyggelig 
prat og bli mer kjent med våre tjenester. Du kan også 
lese mer om oss og våre produkter på www.nomek.as.



Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004

Kvalitetsertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008

Godkjent påbyggerverksted

www.nomek.as
NOMEK AS
Grandevegen 13 | 6783 STRYN
TELEFON 57 87 07 70 | post@nomek.as

PLATEAVDELING
I tillegg til storbilpåbygg har Nomek en moderne og  
spesialisert avdeling innen platebearbeiding og meka-
nisk produksjon. Vi er leverandør til et bredt spekter  
av  industrikunder, og er kjent for høy fagkompetanse, 
solid kvalitet, effektiv produksjon og gode løsninger.  
Nomek har et rikt utvalg av plater på lager, noe som gir 
kort leveringstid og stor fleksibilitet. Vi er konkurranse-
dyktige både på spesialprodukter og større volumserier.
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