
Nyhetsbrev om översvämningar 
och översvämningsskydd

NOAQ Flood Protection AB är ett svenskt företag 
som utvecklar och säljer olika slags skydd mot 
översvämningar. Våra kunder finns framför allt ut-
anför landets gränser, i länder som har betydligt 
större översvämningsproblem än vi har i Sverige. 
Från USA i väster till Japan och Australien i öster. 
Men nu vill vi presentera oss även här hemma 
och startar därför ett nyhetsbrev.

Vad gör vi?
NOAQ har utvecklat ett par mobila skyddsvallar, 
Tubvallen och Boxvallen. Båda är självförankran-
de, vilket innebär att de stabiliseras automatiskt 
av översvämningsvattnets egen tyngd. Tubvallen 
finns i tre höjder, 50, 75 och 100 cm, och kan 
användas på alla möjliga underlag. Boxvallen 
dämmer 50 cm och är främst avsedd för hårda 
och jämna ytor, som gator. Läs mer om båda pro-
dukterna på vår hemsida www.noaq.se.

Boxpoolen
I detta första nyhetsbrev tänkte vi presentera en 
ny produkt, Boxpoolen. En boxpool skapar man 
genom att bygga ihop en boxvall till en sluten 
form, och sedan täcka den med en duk. Man får 
då en tillfällig lagringsbassäng för flytande ämnen 
av olika slag. Rent vatten, förorenat vatten, släck-
vatten vid bränder, miljöfarliga vätskor, förorena-
de muddermassor etc.

För en mindre boxpool med en volym på drygt 
en kubikmeter används 12 st 30° hörnboxar som 
sätts ihop till en cirkel. Men genom att skarva i 
ett antal raka boxar kan man i princip skapa en 
hur stor boxpool som helst. Med 70 raka boxar 
och 12 hörnboxar får man en bassäng på 4 x 22 
meter, med en lagringsvolym på hela 38 kubik. 
En sådan sätts enkelt upp av bara två personer. 
Alla komponenter ryms i en vanlig skåpbil, ingen 
komponent väger mer än 4 kg och totalvikten är 
mindre än 300 kg.

Brand 2017
Vi kommer att finnas på plats på Brand 2017           
i Linköping den 16 - 18 maj, och där visa upp såväl 
boxvallen som boxpoolen. Besök oss gärna i vår 
monter, så kan vi berätta mer.

Hör av dig!
Vi finns i Näsviken, strax väster om Hudiksvall, 
och du är hjärtligt välkommen att hälsa på oss om 
du har vägarna förbi. Vi kommer också gärna och 
hälsar på dig, och demonstrerar våra produkter. 
Slå en signal eller skicka ett mejl så kan vi komma 
överens om en lämplig tidpunkt.

Vill du fortsätta få detta nyhetsbrev, gå in på vår 
hemsida www.noaq.se och klicka på länken.
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