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Norfug AS driver innenfor nisjene fuging og passiv brannsikring.
•
•
•

Næringsbygg. Nybygg og rehabilitering.
Kommunale bygg som skoler, sykehus mm.
Bolig og fasade.
I dag er det større krav og mer fokus på produktplassering,
egenskaper og bruksområder enn tidiligere. Vi har et komplett
sortiment av BREEAM godkjente produkter og benytter hovedsaklig
følgende leverandører. Sika Norge AS, Soudal AS og Polyseam AS.
Vi har spesielt kompetanse på utførelse og produkter innenfor.
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Estetisk fuging
Bevegelse
Lydtetting
Branntetting
Brannfuging
Brannisolering
Hygiene og renhold
Bakterievekst
Med mer.

Norfug AS ble opprettet I 2010 som en ren fugebedrift.
I 2012 tok vi et skritt videre og inkluderte branntetting.
Det ble enklere å forsvare kunnskap til utførelse mtp, at kravet til
sentral godkjenning som utførende forsvant.
Vi har likevel sikret oss 20 års erfaring med kompetanse på laget.
Norfug er også et medlem og medeier I Protecta gruppen AS. En gruppe etablert
av flere mindre og større aktører. Gruppen har som mål og sikre kvalitet samt,
seriøsitet til faget. For øyeblikket har vi stor delaktighet og engasjement i og
etablere en standard/mal til krav for dokumentasjon og KS.
Vi ønsker å kunne levere en total pakke til prosjekter. Et engasjement fra tidlig
fase vil føre til tilgang på produkter, kunnskap, kvalitet i produksjon samt, mer
konkurranse dyktige priser. Det du gjør mye, blir du god i. Det skal alltid fuges
på et prosjekt. Tanken er å kunne tilby et produkt hvor vi har råd til å være
tilstedeværende.

Noen referanseprosjekter som total leverandør og separate
leverandører: For å nevne noen.
- Norfug AS har vært total leverandør på fuging og passiv
brannsikring i store prosjekter.
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Nye Sunnaas Sykehus
Røahjemmet
Luhr skole og Framtia barnehage
Hasle skole
Lokal medisinsk senter i Sandefjord.
Boligbygg – Sørenga. Ca 150 boliger med fellesarealer.
- Norfug AS har levert branntetting og isolering.

•
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Økern Nybyen. Ca 550 boliger med fellesarealer.
Mindre og større rehabilitering og ombyggingsprosjekter.
- Norfug AS har levert fugearbeider til mange større prosjekter bla:
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Forskningsbygget Radiumhopitalet. (Forskning og kontorbygg)
Domus Medica. (Forskning og skole)
OCCI, - Oslo cancer cluster innovation park. (Forskning og skolebygg)
Nye Østfold sykehus. (Sykehus)
The Well. (Spa og velvære anlegg)
LHL sykehus. (Sykehus og behandlingssenter) Årets bygg 2018
Nye Flesland flyplass. (Flyplass)
Mjøstårnet. (Næring, bolig og hotellbygg med svømmeanlegg)
Disse og mange flere. Vi har også blant annet utført prosjekter I

Stavanger, Bergen, Tynset, Trondheim, Bodø, Tromsø og ikke minst
Helsinki.
- Vår visjon er å være med.
Vi mener faget vårt er stort. Det er mye mer og si om det, og om hva vi driver
med. Norfug AS tror fortsatt på et godt samarbeid. At man skal ha forståelse for
verdien av dialog og tilstedeværelse. Dette kan man først få med et konkret
utgangspunkt eller underlag. Når vi blir kontrahert I et prosjekt, deler vi deres
interesse I en tilfreds kunde.
Vi tror på faste ansattelser. At man først skaper kvalitet når man har en fast
ansatt som trives i jobben sin. Som blir respektert og hørt i hverdagen og
kommer hjem med en følelse av at han vil tilbake på jobb for å prestere like bra i
morgen også.
Norfug AS har 12 ansatte inkludert administrasjon. Uten en god administrasjon,
klarer vi ikke å oppfylle dagens krav til bransjen. Kort fortalt er det vel
produksjon vi er ute etter på byggeplassen.

