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30 ÅRS ERFARING
En presentasjon av
oss og vårt team

HVA VI KAN TILBY
Vårt verksted og 
kompetanse

MØT VÅRT TEAM
Hvem er vi, og hva 
står vi for

KONTAKT
Adresse, navn og 
telefonnummer
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Vi har ingeniørkompetanse på konstruksjon og 
produksjon og høy elektro faglig kompetanse.

Mer enn 30 års erfaring

Dra nytte av vår samlede erfaring og kompetanse

Teamet i Nordisk Helse Design består av 
en gruppe mennesker som har arbeidet 
innen industri, mekanikk, elektro, sveis 
og automasjon i en årrekke. 
Vi har gjennom disse årene tilegnet oss 
erfaring og verdifull kunnskap innen 
mange bransjer og fagområder som vi 
ønsker at andre også kan dra nytte av. 
Noen ganger er det slik at løsningen til 

akkurat dine problemer ikke er optimale 
- og det er nettopp slike jobber vi er 
gode på. Utfordringer har aldri vært 
noen hindring for oss, tvert imot er 
det det som skaper utvikling og bedre 
løsninger  for din bedrift.

Med bred kontaktflate og mer enn 30 
års erfaring innen industri, produksjon

og spesialløsninger i Norge og 
utlandet, er vi en verdifull  partner 
både for mindre oppdrag og eventuelle 
samarbeidsløsninger. 

Prøv oss gjerne, og vi garanterer en  
leveranse som vil tilfredsstiller dine 
ønsker.
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NHD,  Nordisk Helse Design as har  
etablert et komplett mekanisk verksted 
for produksjon av prototyper, engangs 
oppdrag, små serie produksjoner og 
spesialprosjekter.
Vårt verksted består av standard  kappe-
knekke- og sveiseutstyr i tillegg til dreie- 
og fresemaskiner.  

Vi tilbyr også 3D print og vannskæring. 
Vi kan benytte de fleste filformater til vår 
vannskjærer. 
Vi bruker Solid Works som arbeidsverktøy, 
og tegner og konstruerer på forespørsel.

Vi tilbyr løsninger for enklere automasjon 
og styring dersom dine oppdrag også 
skulle inneholde dette.

Vi tilbyr løsninger for enklere automasjon og styring dersom dine oppdrag skulle kreve dette. 

Mekanisk verksted med 
vannskjærer og 3D printer
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”Vi har ingeniørkompetanse på konstruksjon og 
produksjon og høy elektrofaglig kompetanse.”

1 Vannskjæring 
av bokstaver og 
skilt, til blant andre 

reklamebransjen. Skjæring av fliser, 
belegningssten og finerplater til bygg 
og anleggsindustri. Vi kan skjære i 
de fleste materialer som ikke er 
laminerte. F. eks stål, aluminium plast, 
stein og stoff.

Mekanisk 
kan tilby både serieoppdrag  
og engangsoppdrag både for 

meanisk industri  og andre som skulle 
ha behov for å benytte seg av våre 
tjenester innen mekanisk produksjon. 
Det være seg  kommuner, landbruk, 
vaktmesterselskap, institusjoner og 
andre. 

2 3D print
av prototyper og 
modeller for blant 

andre reklamebyråer, tekniske 
tegnere, kunstnere,  arkitektkontorer 
og andre som for eksempel ønsker 
å få modeller av 3D tegninger før 
produksjon eller ”real life” visning til 
kunder.

3

Jan Braseth
 - gründer, oppfinner med lang 
erfaring fra industri, mekanikk 
og spesialløsninger.
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Du er velkommen til å besøke oss  om du ønsker mer informasjon eller ønsker en presentasjon av hva vi kan gjøre for deg.

Les mer om oss 
og hva vi gjør på www.nhd.as

Med moderne lokaler og topp moderne
produksjonsutstyr er NHD en 
naturlig partner også for tilpasninger, 
spesialløsninger og tilleggsprodukter 
dersom et standard produkt ikke skulle 
dekke dine behov.
Med lang erfaring fra både konstruksjon
og produksjon av elektriske rullestoler 
som spesialtilpasninger av biler står 

NHD klar til å løse dine utfordringer.
Vi besitter kompetanse innen elektro, 
tegning og konstruksjon, samt lang 
erfaring og fagkompetanse innen 
mekanisk arbeide.
Vi forstår problemstillingene. Vi kjenner 
leverandørene.Vi kjenner teknologien.
NHD løser utfordringer på alle nivå.

En leveranse fra NHD er sikret med:
• Riktig dokumentasjon
• Mekanikere med elektromedisinsk       
  godkjenning
• Risikoanalyse
• Garantier

Møt vårt team
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3D print Mekanisk Vannskjæring

NHD 

importerer og leverer 
rullestoler

NHD 

leverer sengeløsninger til helse 
institusjoner og helseforetak i 
hele landet

NHD 

importerer og leverer Genny 
selvbalanserende kjøretøy 
med seteløsning for funksjons-
hemmede

Kontakt oss

Kontakt Svein Magne Arntzen eller Jan Braseth dersom du har spørsmål eller ønsker at vi skal se på et oppdrag for deg.
Du er velkommen til å besøke oss i Hensmoveien 26 om du ønsker mer informasjon, eller se hva vi kan gjøre for deg.

NHD, Nordisk Helse Design | Hensmoveien 26 | 3516 Hønefoss
91 31 61 00 | order@nhd.as | www.nhd.as

Andre ting vi jobber med



NHD Nordisk Helse Design as

Gigstadsvei 22 | 3511 Hønefoss
99 31 61 00 | order@nhd.as | www.nhd.as


