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VEDLIKEHOLDSFRI LØSNING
— DET RIKTIGE VALGET FOR Å SIKRE VANNFORSYNINGEN

LAFOPA INDUSTRIER AS

Adr.: Brenneveien 5 7652 Verdal 

Tlf.: (+47) 74 07 31 50 

E-post: firmapost@lafopa.no
LAFOPA.NO

Lafopa Industrier A/S er et mekanisk verksted, 
beliggende på industriområdet Ørin i Verdal.

Vår virksomhet i Verdal er delt i to avdelinger, plate-/
sveiseverksted og VA-system-/ rørinstallasjon.

Vår avdeling for Plate- og sveiseverkstedet produserer 
og monterer stålkonstruksjoner til bygg, bruer, 
leveranser til vindmølleproduksjon og offshoreindustri.

Avdeling for VA-system / rørinstallasjon utfører 
rørtekniske installasjoner for prosess industri og maskin 
/ prosessutstyr til kommunaltekniske anlegg, VA-
systemer til renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Vår produktportefølje inneholder en rekke produkter, 
også standardiserte prosesser, utviklet opp mot VA, 
næringsmiddel og industri. 
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Rentvannsreservoar har tradisjonelt blitt laget i betong eller 
glassfiber. Lafopa Industrier AS har lang erfaring med bygging 
av syrefast/rustfri tanker til papirindustrien. Man har nå tatt 
denne erfaringen og tilpasset dette til VA-markedet.

Lafopa Industrier AS har utviklet en løsning for å oppnå god 
vann-gjennomstrømning i reservoaret. Renvanns reservoarene 
kan leveres i flere forskjellige standard størrelser, men kan 
også tilpasses etter individuelle ønsker og behov. Man leverer 
nøkkelferdig anlegg, totalentrepriser, etter kundes behov og 
ønsker.

Lafopa Industrier AS har sammen med Veidekke Entreprenør AS 
nå levert et komplett anlegg for Øvre Eiker kommune.  Se bilde 
til høyre, anlegget har to stk basseng på 450m3, netto 400m3. 
Mellom bassengene er det bygget et ventilkammer/pumpe hus.

Vil du vite mer 
om HøydeBasseng

Ta kontakt!

– Det riktige valget for å 
sikre vannforsyningen.

Høyde- 
Basseng

Vi leverer pumper og rørteknisk utstyr for alle 
kapasiteter og behov. Utstyret som benyttes 
er av beste kvalitet og er plukket ut for å 
gi riktig funksjon og optimale driftsforhold 
i hvert enkelt tilfelle. Vi vektlegger kvalitet, 
servicevennlighet og tilgang på reservedeler.

Våre rørleveranser holder 
«offshore- kvalitet», det vil si at 
alt som går ut fra vårt verksted 
er sammenstilt etter gjeldende 
prosedyrer. Våre sveisere 
og montører er sertifiserte 
fagfolk. Kvalitetskontroll på 
gjennomføring og ellers ferdig 
resultat er meget viktig for oss.


