


TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble 
opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted 
ble skilt ut fra Tandberg Radiofabrikk. I de over tretti 
årene vi har eksistert som selv stendig selskap, har vi 
utviklet oss til å bli en kunnskapsbedrift som leverer 
hele systemer til blant annet forsvars-, marine-, fly-, 
tog- og elektronikkindustriene.

I de siste årene har TaMek AS gjennomgått en svært 
positiv utvikling, hvor omsetningen har tredoblet seg. 
Vi leverer i dag ulike produkter og tjenester til flere 
bransjer og har derfor flere ben å stå på. Veksten og 
den positive stemningen som er i firmaet, har også 
gjort oss til en attraktiv bedrift å jobbe i og for. Dette 
gir oss muligheten til å fortsette og forsterke den 
positive utviklingen vi er inne i, siden humankapitalen 
som våre svært dyktige medarbeidere står for, er vårt 
fremste konkurranse fortrinn.

En bedrift med klare  
mål og visjoner

Tjenester

Dette er noen av de tjenestene vi leverer i dag:

• stansing
• laserskjæring
• lasergravering
• knekking

• sveising
• maskinering
• montering
• testing og kontroller

• Rådgivning til kunde

Services

These are some of the services we supply:

• punching
• laser cutting
• laser engraving
• bending

• welding
• mashining
• assembly
• tests and controlls

• customer advising

TaMek a.s is an advanced mechanical company 
established in 1984 when Tandberg mechanical  
workshop was separated from Tandberg radio 
factory.  During more than thirty years of existing as 
an independent company, we have grown to become 
a knowledge-based company that delivers complete 
systems to military, naval, air, railroad and electronics 
industries.

In recent years TaMek has had a very positive 
development.  Today we supply various products 
and services to multiple industries and because of 
this we have a stable foundation. The rapid growth 
and positive development has made us an attractive 
workplace. This allows us to continue reinforcing our 
development further, as our skilled co-workers are our 
most competitive advantage.

A company with clear 
goals and visions



I TaMek AS disponerer vi en moderne maskin-
park, utstyrt med moderne produksjonsutstyr og 
styrings systemer for varierte  og krevende opp-
gaver. Dette gjør oss i stand til å levere produkter og 
tjenester  til kunder som krever svært høy kvalitet. 
 Kongsberggruppen og BAE Systems Hägglunds 
er eksempler på høyteknologiske selskaper som vi 
leverer  systemer til.

En av grunnene til at vi har lykkes å lande prestisje-
kunder som dette, er vår offensive og positive 
strategi.  For oss er det viktig å bygge relasjoner 
basert  på gjensidig tillit samt å skape en positiv 
kompe tansementalitet. Vi skal være effektive, men 
samtidig redelige. Vi skal tenke nytt og ha egne 
visjoner,  men samtidig lojalt følge opp kundens 
preferanser  og standarder.

Medarbeidere i TaMek AS har fagbrev. Vi er også 
en godkjent lærebedrift, og tar med det vår del av 
ansvaret for at bransjen får tilført nødvendig kom-
petanse. Vi er ISO 9001:2008-sertifi sert og er svært 
nøye på å levere dokumentasjon på alt vi gjør.

Kvalitet i alle ledd

TaMek disposes a modern machine park equipped 
with modern production tools and control systems for 
varied and demanding tasks. This allows us to deliver 
products and services that require very high quality. 
Kongsberg Gruppen and BAE Systems Hägglunds 
are examples of high technology companies that we 
supply systems to.

One of the reasons we’ve been able to land such 
prestigious customers is our offensive and positive 
strategy. It is important for us to build relationships 
based on mutual trust and create a positive compe-
tence mentality. We will be efficient ant at the same 
time reliable. We well be innovative and have visions 
of our own, but at the same time will adapt to our 
customers preferences and standards.

All our employees have a certificate of completion 
in their respective fields. We are also an approved 
 company for apprentices and by this we are doing 
our part in securing future abilities in the field.

We are ISO 9001: 2008 certified and are very 
 committed to submit documentation of everything  
we do.

Quality in all stages





Besøksadresse/ 
Visiting address
Farexveien 21, Lindeberg
N-2016 Frogner
Norway

Postadresse/ 
Postal address
PO box 60
N-2017 Frogner
Norway

Telefon/Telephone: 22 80 47 00
E-post/E-mail: firmapost@tamek.no
www.tamek.no
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Helgebyveien 33,1735 Hafslundsøy
Tlf. 69 13 05 90 • Mobil 909 33 841

svein@gundersen-galvano.no
www.gundersen-galvano.no

eloksering  • fornikling  • forkromming 
fortinning  • galvanisering 

Teknikkspesialister 
for tungindustri

- Deres pulverlakkeringspartner-

Alt innen pulverlakkering 
av stål og aluminium.

Kort leveringstid
Fagmessig utførelse

Eidsvoll Pulverlakk AS
- Deres pulverlakkeringspartner-

Postboks 40 - 2071 Råholt
Tlf 63 92 22 00 - Fax 63 92 22 08

Eidsvoll Pulverlakk_90x55.qxd  03-07-07  10:31  Side 1

Råholtgutua 12, 2070 Råholt  - E-post: svein@eidsvollpulverlakk.no
www.eidsvollpulverlakk.no - Mob. 90 99 62 14 - Tlf. 63 92 22 00

Alt innen pulverlakkering
av stål og aluminium.
Kort leveringstid
Fagmessig utførelse 


