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PLATEPRODUKTER
Nomek er en moderne og spesialisert bedrift innen platebearbeiding og mekanisk produksjon.
Vi er lokalisert i Stryn og disponerer i dag 7500 m2 moderne produksjonslokaler.
Investering og utvikling innen automatisert produksjon er en bærebjelke for bedriften.
Vi leverer i dag til et stort antall industrikunder innen flere bransjer. Nomek er kjent for høy
fagkompetanse, solid kvalitet, effektive produksjonsprosesser og gode kundeløsninger.
Vår fleksibilitet gjør at vi er konkurransedyktige både på spesialprodukter og større volumserier.
Nomek lagerfører det meste av plater, noe som gir korte leveringstider og stor fleksibilitet.

Våre kjernetjenester:
3D-tegning og konstruksjon

Sveising

Stansing, laserskjæring og vannskjæring

Montering

Knekking og øvrig bearbeiding

Overflatebehandling, sandblåsing,
våtlakk og pulverlakk

Maskinpark:
1 stanse

1 robotknekker

2 lasere

2 vannskjærere

1 kombimaskin (laser/stans/gjenging)

2 kapp/sag anlegg

4 CNC styrte knekkere

1 platevalse

KVALITET
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
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.

LASERSKJÆRING
Nomek benytter seg av nyeste teknologi innen
laserskjæring. Våre maskiner kan ta platetykkelser
opptil 20 mm.
Vi bruker 3-D tegninger for konstruksjon og
programmering, noe som sikrer optimal kvalitet
og nøyaktighet på arbeidet.
Våre maskiner håndterer effektivt både store og
små serier. Vår nyeste laser er også utstyrt med
høytlager, og dette gir oss fleksibel produksjonskapasitet og mulighet for 24/7 drift

VANNSKJÆRING
Plateformat 2000 x 4000 mm.
Materialtykkelser opp til 65 mm.
Nomek skjærer de fleste materialer, som for
eksempel aluminium, stål, rustfritt, nylon,
gummi, tre, m.m. 3D-hode muliggjør skjæring av
sveisefuger og koniske hull og forsenkninger.

STANSING
Kombimaskin: stansing, laser, gjenging
og preging. Plukkrobot med 24/7 drift.
Platetykkelse opp til 6 mm.
CNC-styrt stanse 50 t.
Plateformat 2000 x 3000 mm.

KNEKKING
Nomek har 5 moderne knekkemaskiner med
automatisk verktøybytte, 3D-programmering og
automatisk vinkelmåling for størst mulig
presisjon. Maskinene har kort omstillingstid.
1 robotknekker som håndterer vekt opp til 165 kg.
4 m knekkelengde og 220 t kraft.
3 CNC-knekkere 3 m.
1 CNC-knekker 2 m.

OVERFLATEBEHANDLING
Nomek har høy kompetanse innen lakkering og
har to moderne lakkanlegg. Nytt anlegg for våtlakk
ble tatt i bruk i 2015, med en hall på hele 21 x 5 x
5 m. Vi håndterer alt fra smådeler til hellakkering
av store kjøretøy. Anlegget er bygd med fokus på
kvalitet og HMS og tilfredsstiller alle miljøkrav.
Vi har også et automatisert og kostnadseffektivt
pulverlakkanlegg der det utføres 6-trinns forbehandling. Pulverlakk er en svært miljøvennlig
overflatebehandling som sparer både ansatte
og miljø for løsemidler. Vi lakkerer våre egne
produkter og utfører oppdrag fra kunder i de fleste
metalliske materialer som galvanisert, rustfritt,
stål og aluminium.
I tillegg til egne lakkanlegg kan vi gjennom våre
samarbeidspartnere tilby galvanisering og syring
av rustfritt stål.

SANDBLÅSING
Vi har egen hall for sandblåsing på 18 x 5 x 5 m,
der vi utfører små og store oppdrag.

SVEISING
Nomek har dyktige operatører med lang erfaring
og høy kompetanse innen flere sveisemetoder.
Vår nye og moderne sveisehall ble tatt i bruk i
2015. Vi er kjent for høy kvalitet med topp finish
og vi leverer i dag produkter til ulike bransjer, som
for eksempel maritim, elektro, bygg og anlegg,
samt til våre egne bilpåbygg. Vi utfører sveising
innen de fleste materialer og dimensjoner.

KUNDETJENESTER
Vår egen design- og konstruksjonsavdeling tilbyr:

Hjelp til nyutvikling og prototyping
Produksjonsunderlag
2D/3D-konstruksjon
Styrkeberegning og FEM-analyser
Dokumentasjon
Materialvalg

ANDRE TJENESTER
Nomek leverer også tjenester innen
Muttring
Valsing
Gjenging
Avgrading
Dokumentasjon og monteringsanvisninger

Spirdesign

PÅBYGGERAVDELING
Nomek er i tillegg til platebearbeiding kjent for sin påbyggeravdeling. Vi utvikler og produserer egne løsninger
innen slamsuging, mobil avvanning, industrielle løsninger
for vask og krokpåbygg. Vi er i dag en vesentlig
leverandør til de største aktørene i det norske markedet.
Vår påbyggeravdeling er kjent for sine kundetilpassede
løsninger og høye kvalitet på arbeid og materialvalg.

Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008
Godkjent påbyggerverksted
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