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Rapp Bomek utvider produktspekteret ytterligere - inngår strategisk 
partnerskap med det tyske selskapet Schörghuber på levering av tre- og 
laminatdører til det norske markedet 

Rapp Bomek, et selskap i Bomek-konsernet, er en markedsledende leverandør av dører, vinduer og veggsystemer til bygg 
og anlegg, olje- og gassindustrien og sikkerhetsmarkeden. Selskapet inngår nå et strategisk partnerskap med det tyske 
selskapet Schörghuber. Schörghuber har et svært bredt produktspekter av tre- og laminatdører som møter de fleste 
funksjonskrav markedet etterspør. Partnerskapet med Schörghuber er et viktig steg i Bomek-konsernets strategiske 
satsing som en totalleverandør av vegg-, vindu- og dørløsninger, herunder også løsninger med ekstra sikkerhetskrav.  

Rapp Bomek er i ferd med å etablere seg som en totalleverandør av løsninger innen dører, vinduer og veggsystemer der 
selskapet påtar seg ansvar fra produktkonseptutvikling til ferdig installerte løsninger på sluttkundens adresse. Dette 
sikrer kunden spisskompetanse innen et komplekst område i de fleste byggeprosjekter og som ivaretar kundens krav og 
forventninger både innen funksjon og design. Selskapet opplever stor etterspørsel etter aktører som kan påta seg et 
totalansvar for dørmiljøet i større bygg og anleggsprosjekter, og partnerskapet med Schörghuber er et viktig bidrag til å 
kunne møte markedets økende etterspørsel etter totalleveranser.  

 «Vi er svært tilfredse med å inngå dette partnerskapet med Schörghuber. Vi har jobbet sammen med Schörghuber på 
det nye Nasjonalmuseet og opplever dem som en svært kompetent kvalitetsleverandør som møter markedets krav til 
design og funksjonalitet til konkurransedyktige betingelser. For Rapp Bomek er dette nok en hyggelig bekreftelse på at 
vårt arbeid med en strategisk reposisjonering av selskapet anerkjennes fra et stort og dyktig internasjonalt selskap. Vi 
opplever at Rapp Bomek og Schörghuber i stor grad deler det samme grunnsynet på tilnærming til markedet og fokus 
på kvalitetsprodukter som skal møte kundens forventninger på alle områder. Med denne avtalen får vi også med oss en 
partner av tre- og laminatdører med et produktspekter som på samme måte som våre egne dørprodukter er sertifisert 
etter den nye standarden for branndører NS-EN 1634-1 og som blir premissgivende for dører når den trer i kraft fra 1. 
november 2019.» sier adm. dir. Terje Bøe.  
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«Vi er stolte av å inngå partnerskap med Rapp Bomek og de mulighetene dette representerer med å introdusere våre 
kvalitetsprodukter til det norske markedet. Vi har jobbet sammen med Rapp Bomek en stund nå og er trygge på at vi 
har fått med oss en svært kvalifisert partner som deler den samme filosofien som vi gjør i Schörghuber, med fokus på 
kvalitetsprodukter og spisskompetanse til konkurransedyktige vilkår til markedet.» sier adm. dir. Jürgen Ruppel i 
Schörghuber 

Om Rapp Bomek 

Rapp Bomek kommer historisk fra en posisjon som den ledende leverandøren av avanserte brann- og sikkerhetsdører til 
offshoreinstallasjoner i olje- og gassindustrien.  Den teknologikompetansen som over tid er utviklet i selskapet danner 
nå kjernen i Bomek-konsernets strategi som en leverandør av et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for 
dør-, vindu- og veggsystemer, samt perimetersikring og service, til globale energi-, sivil- og sikkerhetsmarkeder. Dette 
skjer i tett samarbeid med Mil Sec, et annet datterselskap i Bomek-konsernet. Rapp Bomek har 160 ansatte, 
hovedkontor i Bodø og moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp, og har vært verdensledende i 
sikkerhetsbransjen i over 30 år. Selskapets største eier er private equityselskapet Nord Kapitalforvaltning, en aktiv eier 
med klare ambisjoner om videreutvikling og vekst i det globale markedet. 
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