NOVATEK’s tekniske løsninger
- for bedre miljø og lønnsomhet

Vi er blitt en betydelig leverandør på det norske markedet med over 20 års virke innen
næringsmiddel‐, legemiddel‐, metall‐ og overflatebehandlingsindustrien. Dette gjør at du
jevnlig vil komme i kontakt med produkter som er filtrert eller behandlet med våre løsninger
og produkter. Du som allerede i dag samarbeider med oss kommer sannsynligvis til å
forundres over bredden i vårt produktspekter. Du som ikke har vært i kontakt med oss
tidligere håper vi vil gå inn å se på vår hjemmeside og fra første stund få overblikk over vårt
brede program av produkter og tjenester.
Vi har lang erfaring, god teknisk kunnskap og intensjon om å finne optimale løsninger på
våre kunders ønsker. Å tenke på miljøet er i dag viktig for oss alle. Som miljøsertifisert
bedrift er dette gjennomgående i hele vår virksomhet, og vi prøver alltid å tilby våre kunder
den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsningen.
Vi har lenge jobbet knallhardt for å kunne innføre produkter og løsninger på det norske
markedet som er av så god kvalitet og til en så gunstig pris at våre kunder kan få et
konkurransefortrinn. Dette har vi gjennomgående lykkes med og vi fortsetter arbeidet med
stadig å levere enda bedre produkter og løsninger til enda lavere priser!

Spør oss neste gang du har behov for utstyr eller løsninger. Vi er
sikre på at du vil bli positivt overrasket!
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NOVATEK’s leveringsprogram:
-

Prosjektering og leveranse av komplette overflatebehandlingsanlegg
Prosjektering og leveranse av komplette rense‐ og resirkuleringsanlegg for
prosessavløpsvann
Prosjektering og levering av alle typer vannbehandlingsanlegg
Norske driftsinstrukser på alt utstyr
Montasje, idriftsettelse og opplæring av personell
Service, testing og reparasjon.
Vedlikeholdsavtaler
Reservedeler og utstyr (gjennom vårt store kontaktnett skaffer vi de fleste fabrikater)
Anleggskomponenter slik som pumper, tanker, nivåstyringer, måleinstrumenter,
filterpatroner, filterposer, filterpapir, måleelektroder, analyseutstyr osv.
Byggeledelse, rådgivning og hjelp ovenfor myndighetene
Optimalisering av eksisterende anlegg
Kalibrering av vannmålere og måleutstyr
Miljøvennlige prosesskjemikalier
Rå kjemikalier og filtermedia
Sanering av gamle anlegg
Miljøundersøkelser
Legionella bekjempelse
Egenkontrollordning (akkreditert analyse av prosess‐ og avløpsvann)
Bedriftsinterne og eksterne kurs

Vi gjør det lett å velge leverandør! Vi kan levere nær sagt alt utstyr
til din bedrift til konkurransedyktige priser.
Vi ønsker alle velkommen til å prøve våre tjenester!

Bildet viser eksempel på forbehandings anlegg for pulverlakk
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