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Norsk Miljøservice har agenturet og forhandler renseanlegg fra Topol Water i
Norge. Topas renseanlegg er et innovativt og fremtidsrettet renseanlegg for
avløpsvann. Med et patetentert sandfilter og integrert hygieniseringstrinn,
kombinert med fjernovervåkning, sikrer vi både brukere og naturen en trygg
fremtid. Anleggene kommer i alle størrelser, fra enkel hytte og enebolig, til
industri og større kommunale anlegg.
Våre ansatte utfører alt i fra befaring, grunnundersøkelser, test av infiltrasjons
evne samt prosjektering av størrelse og plassering. Gjennom tett dialog med
stat og kommune utarbeider vi også riktige søknader, slik at søke-prosessene
blir så enkle som mulige for brukerne.
Vi har sentral godkjenning for utførelse, og eget team med sertifiserte
serviceteknikere som er på vakt 24t i døgnet.

Norsk Miljøservice forhandler produkter fra store og anerkjente produsenter
både i Norge og utlandet, og leverer alt av rør, deler og annet tilbehør til
tradisjonelle VA-prosjektene. Vi er også en frittstående importør av vann og
avløpsdeler fra den polske plastrørprodusenten Kaczmarek. Kaczmarek har en
topp moderne fabrikk og er blant Europas ledende innen sitt fagfelt, de har
Nordic Polymark godkjenning og leverer rør og deler i polypropylen (PP).
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“Norsk Miljøservice skal være din foretrukne samarbeidspartner.
Vi skal være konkurransedyktige på pris, tilpasningsdyktige på
løsninger og den beste på personlig service og oppfølging”

Stig Are Ekornåsvåg - Daglig leder

EN ALLSIDIG LEVERANDØR:
Norsk Miljøservice har en evne til å snu seg etter hva markedet etterspør. For
en bransje som stadig er i utvikling er vi avhengig av å levere det kundene vil
ha, derfor skal vi ha et bredt utvalg av produkter i våre sortiment og god
lagringsplass på våre lokasjoner for å ivareta et stort volum.
Vi leverer alt av rør og tilbehør til de tradisjonelle VA prosjektene, i tillegg har
vi høyt fokus på komplette rense- og avløpsløsninger til både industri,
kommuner og privat.
Norsk Miljøservice har med våre ansatte også over 20 års erfaring innen UVS
– ventilasjon i grunnen – og leverer i dag løsninger til noen av Norges største
bygg prosjekter!

HVORFOR VELGE NORSK MILJØSERVICE
•
•
•
•
•

Et bredt sortiment av produkter
Konkurransedyktige priser
Skreddersyr løsninger etter dine behov
Leverer komplette avløpsløsninger
Hjelper deg med prosjektering og kommunale søknader

ALLE VÅRE PRODUKTER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minrenseanlegg fra 5-400 PE
Renseanlegg fra 400-100.000PE
Gråvanns renseanlegg
Tette tanker
Slam-, Olje og Fettutskillere
Pumpekummer
Trykkavløpssystemer
Overvann systemer
Avløpssystemer
Fiberduk og andre geosynteter
El- Tele – Fiber systemer
UVS – Ventilasjon i grunnen
Fordrøyningsmagasiner
Vannrenseanlegg
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