Vi skreddersyr aluminium

IDÉKATALOG

Vi skreddersyr
aluminium
RA Norway har mer enn 30 års erfaring innen design, produksjon og utvikling av
aluminiumskonstruksjoner. Vår misjon er å erstatte stål og glassfiber med aluminium.
VERDIER:
Kompetent
Løsningsorientert
Ærlig
Imøtekommende
Serviceinnstilt
I vårt verksted i Stavanger tilbyr vi skreddersydde løsninger og aluminium er vårt fag.
Gjenvinning av aluminium gir hele 95 % energibesparelser. Ifølge International Aluminium Institute,
kan aluminium resirkuleres gang på gang. I Norge anslås det at gjenvinningsgraden av aluminium
er på over 70 %.
RA Norway sitt mål er å bli din foretrukne leverandør og gi deg best mulig service.
Vi har fokus på kvalitet og kundens behov.
Vi leverer aluminiumskonstruksjoner og logistikkprodukter til alle bransjer over hele verden.
RA Norway er en allsidig og innovativ partner med øye for kvalitet og ytelse. Vi er sertifisert til ISO
9001:2015 og ISO 14001:2015. RA Norway leverer CE merkede produkter godkjent for design,
prosjektering og produksjon av aluminiumskonstruksjoner.

Aluminium
En livssyklus analyse av produkter kvantifiserer materialbruk, energibruk og miljøutslippene
gjennom hele livssyklusen fra råvareutvinning til endelig avhending. Aluminium er bærekraftig
og har høy grad av gjenvinning.
RA Norway er en av få leverandører som sitter på totalkompetanse for design, produksjon og
installasjon av aluminiumsprodukter.

— Julius Verne (1828-1905), i boken From Earth to the Moon (1865):
«Aluminium er mye på en gang: så hvitt som sølv, så holdbart som gull, så
utholdende som jern, så smeltbart som kobber og så lett som glass. Det er lett å
bearbeide; det er et mineral det er rikelig av i naturen, aluminiumsoksyd danner
basis i de fleste bergarter; den er tre ganger lettere enn jern! Kort sagt, det ser ut
til å ha blitt laget eksplisitt for å skaffe materiale til vårt prosjektil!»

Skreddersøm
Vi designer, bygger og leverer aluminiumsløsninger til oppdrettsnæringen, offshore & maritim,
forsvaret og bygg & industri.
Våre designere lager 3D modell av prosjektet. Vi prefabrikkerer i passende moduler slik at
installasjonen går raskt, sikkert og med minst mulig driftsstans.

Rekkverk, gangveier og trapper

Arbeidsplattformer
til flyindustrien
RA Norway leverer vedlikeholdsplattformer og bakkeutstyr for fly og helikopter.
Vi har 30 års erfaring innen design av skreddersydde løsninger til luftfartindustrien.
Militære og sivile flyoperatører over hele verden bruker våre produkter

Arbeidsplattformer
til produksjonsbedrifter
Goman bakeriet på Ålgård fikk kontrakt for levering av pølsebrød til Coop Norge og måtte utvide
produksjonslinjen.
RA Norway foretok befaring og tegnet, fabrikkerte og installerte nødvendige trapper, plattformer
og rekkverk til den nye produksjonslinjen.
Alt ble prefabrikkert og innstallert uten driftsstans.

Offshore og
maritim industri
RA Norway leverer et bredt produktspekter for skips- og offshoreindustrien.

RA Aluinvent
RA Norway er eneimportør for Aluinvent i Skandinavia.
RA Aluinvent er et fasadesystem basert på skummede aluminiumsplater fra resirkulert aluminium.
Fasadesystemet kan lakkeres i standard RAL farger tilpasset kundens behov og er
100 % resirkulerbart.
RA Aluinvent skaper kreative hjem og møteplasser og gir bygningen et moderne og tidsriktig
uttrykk. Platene monteres på inne- og utevegger, er stive og har lav egenvekt. RA Aluinvent er et
optimalt valg for BREEAM sertifiserte bygninger.
Platene kan leveres som transparent panel som gjør det mulig å bygge skyggeløsninger som ikke
blokkerer for luft og samtidig oppnås bedre lyseffekter.

Oppdrettsnæringen
RA Norway leverer gangbroer, plattformer og trapper til oppdrettsanlegg.
Aluminium er lett, stabilt, slitesterkt, er sjøvannsbestandig og derfor ideelt for oppdrettsnæringen.
I motsetning til glassfiber er aluminium tilpasningsvennlig og 100 % gjenbrukbart.

Logistikkprodukter
RA Norway er en one-stop-shop av aluminium- og plastkasser med og uten innredning.
Vi skreddersyr kasser og skuminnredning og har i tillegg et stort lager av standardprodukter. Vi
produserer også løftebaskets og paller etter kundens ønske.
NANUK er støtbestandige og vanntette kofferter og bokser med livstidsgaranti.
RA Norway er importør av NANUK i Norge.
Våre 3D-verktøy og avanserte fres gir skreddersydde produkter med kort leveringstid.
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