Airguns Since 1917

2020
Tuotekuvasto

Vain parhaimmat brändit elävät tarpeeksi pitkään voidakseen juhlia vuosisadan mittaista taivaltaan. 2017 oli Norican 100v
juhlavuosi.
Norica perustettiin vuonna 1917 Eibarissa, Espanjassa, maailmankuulun aseteollisuuden kehdossa, valmistamaan
korkealaatuisia ilmakivääreitä ja pistooleja, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.
100-vuotisen, menestyksekkään historiansa ansiosta merkki on saavuttanut alan kansallisen ja kansainvälisen
tunnustuksen olemalla aina laadukas, innovatiivinen ja täsmällinen kaikissa tuotteissaan. Tuo kaikki, sekä täysin
yksilöllinen asiakaspalvelu, ovat tehneet Norica:sta maailmanlaajuisen referenssin alallaan.

Sisällys / Index

During 101 years of successful history it has achieved national and international recognition in the field,
thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully
personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.
A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values
and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation
to generation.
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Sisällys / Index

Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a
manufacturer of air rifles and pistols.

Teknologiat NORICA Technologies

TEKNOLOGIAT NORICA TECHNOLOGIES

2

Teknologiat NORICA Technologies

GRS
Voimaa, tehokkuutta ja kestävyyttä
Tämä tekniikka korvaa perinteisen kierrejousen paineilmasylinterillä. Se mahdollistaa enemmän nopeutta luodille,
vähemmän
värähtelyä,
tasaisemman
voimantuoton, sekä tasaisemman vastuksen latausliikkeeseen. GRS-malleissa
voima tuotetaan kaasumännän avulla, jolloin saavutetaan selkeitä etuja:
- Vähemmän värähtelyä=enemmän tarkkuutta. Kierrejousen vapautessa syntyy
voimakasta värähtelyä, joka haittaa rekyylin
hallintaa.
- Pidempi käyttöikä. Perinteinen jousi väsyy
käytössä, mutta kaasumäntä tuottaa saman tehon laukauksesta toiseen.
- Tasainen viritys.
- Toimintavarmuutta erityisesti kylmällä
säällä
- Viritettynäkään ei aiheuta ”jousen väsymistä”

Norican säädettävä
liipaisinsysteemi
Norican säädettävä liipaisinsysteemi NATS mahdollistaa liipaisimen
ensimmäisen ja toisen vaiheen
matkan säädettävyyden, sekä vastuksen säädön. Nauti täydellisestä
laukaisun säädettävyydestä!

This technology consists in a pneumatic
cylinder that is replacing the spring,
enabling the shooter having more terminal
velocity, less vibration, more consistent
power, and a constant and smooth cocking
effort.
BENEFITS
- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction
is eliminated.
- Increased durability of power system and
internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity
shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there
is no spring fatigue.

RAS
Rekyylin absorbointi
systeemi
Norican kehittämä elastomeerinen
vaimennin
vähentää
rekyylin
iskuvoimaa jopa 40%. Tämä
sekä parantaa tarkkuutta, että
tasaannuttaa ampumis-sykliä.

High quality German steel mainspring is
mounted on our springers, delivering top
performance and long-lasting durability.

Designed by Norica R+D team this
system integrates an elastomer
dampener which reduces the
endured impact by 40%, providing
a smoother firing cycle, increasing
speed and improving the accuracy
of the air rifle.

SilentShot

German Steel Mainspring

Korkealaatuinen saksalaisesta teräksestä
valmistettu kierrejousi takaa aseillemme
huipputoiminnan, sekä pitkän käyttöiän.

Norica Adjustable Trigger System
(NATS) allows adjustment of first
and second stage travel length as
well as trigger pull weight.
Get total control of your shot!

Norica
Silentshot
tekniikka
vähentää selvästi ilma-aseen
suumelua laukaistessa.

Norica SilentShot technology
considerably reduces the muzzle
blast when shooting.

Teknologiat NORICA Technologies

Norica valmistaa aseet kestämään
pitkään, ja pitämään käyttäjät
tyytyväisinä. Tämän vuoksi he
käyttävät
parasta
saatavissa
olevaa terästä lukkorunkojensa
valmistuksessa.
PRO: Tietyissä Norican ilmaase malleissa on innovatiivinen
uudelleensuunniteltu lukkorunko,
joka
merkittävästi
pienentää
latausvastusta.

At Norica we build our products
to last and satisfy our valued
customers. Thus we use the best
available steel to manufacture the
breech of our air rifles
PRO: On selected GRS models an
innovative re-design of the breech
significantly reduces the cocking
effort.

ILMAKIVÄÄRIT / AIR RIFLES

Kaliiperi
Caliber

Paino
Weight

Piipun pituus
Barrel length

Kokonaispituus
Total length

Lähtönopeus
Speed

Energia
Energy

Fiber Optics Open Sights
Kirkas kuituoptiikkalanka takaa
nopean kohdistuksen kohteeseen
kaikissa
valaistusolosuhteissa.
Etutähtäin joutuu usein koville ja
menee helposti rikki. Tämän vuoksi
Norican ilma-aseissa etutähtäin
on suojattu metallisella suojalla,
joka monen valmistajan aseissa on
muovia.

Bright fiber optic wires guarantee
quick-target acquisition under all
light conditions. Front sights are
often hit and broken this is why we
use steel to manufacture our front
sight guards, providing a better
protection than plastic ones.

AMPUMATARVIKE / AMMUNITION
Automatic Safety
Norican ilmakiväärit on varustettu
Automatic
Safety
(automaatti
varmistin) – systeemillä. Aina kun
ase viritetään, varmistin aktivoituu.
Ottaaksesi varmistimen pois päältä,
paina liipaisimen eteen kätevästi
sijoitettua vipua.

Your Norica air rifle is equipped
with Automatic Safety system. Every
time the gun is cocked the safety
is activated. Release it by pushing
the catch or the lever conveniently
located in front of the trigger blade.

Tarkkuusammunta

Kohdeammunta

Tuholaistorjunta

TEKNOLOGIAT NORICA TECHNOLOGIES

Solid Steel Breech & Solid Steel Breech PRO

SYMBOLIT / ICONS
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Hawk GRS Elegance

ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES
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Yksi Norican parhaimmista ilmakivääreistä on nyt saatavilla tyylikkään tummasävyiseksi laminoidulla pyökkitukilla.
Pyökkinen tukki takaa vakaamman tähtäyksen lisäten osumatarkkuutta. GRS ja RAS tekniikat tuovat lisää voimaa ja tarkkuutta
laukauksiin. Tämän lisäksi NATS liipaisinsysteemi mahdollistaa täydellisen kontrollin ampumiseen.
One of our best air rifles now available in laminated finish beechwood stock. The vaporized beech wood stock enhances
stability during the firing cycle. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger
allows a total control of your shot.

NOR-HAWKGRS-45-E
KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

3,2

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

484

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.170

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

330

ENERGIA / ENERGY (J)

24

369€

 Laminoitu pyökkitukki oikea- ja vasenkätiselle
ampujalle
 Onteloitu kumiperä tukissa
 Automaattivarmistin
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 Säädettävä liipasinmekanismi
 Kevyempi latausmekanismi
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Ambidextrous beechwood stock
with laminated finish
 Ventilated rubber butt plate
 Automatic safety
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 Fully adjustable trigger
 Reduced cocking effort
 11 mm. dovetail rail

Dead Eye GRS
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ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES

Viimeisintä Norica teknologiaa paketoituna säänkestävään taktiseen synteettiseen tukkiin säädettävällä
poskipalalla. Kombinaatio Norican GRS, RAS, ja NATS -tekniikoita takaavat tehokkaan, mutta kontrolloidun
ampumiselämyksen. Molemmille sivuille sijoitetut Picatinny kiskot mahdollistavat lisävarusteiden
kiinnityksen tähän ilmakivääriin.
Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece.
The combination of Norica’s GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience.
Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

 Anti-shock synteettinen tukki soveltuu muotoilultaan
oikea- ja vasenkätisille
 Täysin säädettävissä oleva poskipala
 Polymeerivahvistettu korkealaatuinen teräspiippu
Täysin säädettävä, hopeoitu metallinen liipaisin
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Automaattivarmistin
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 Kevyempi latausmekanismi
 Seguro automático
 Picatinny kiskot molemmilla puolilla
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock synthetic stock
 Fully adjustable cheek-piece
 Polymer jacketed high grade steel barrel
 Fully adjustable trigger
 Silver plated metal trigger blade
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 Reduced cocking effort
 Automatic safety
 Picatinny rails on both sides
 11 mm. dovetail rail

NOR-DEADEYEKIT-45
KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

3

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

474

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.155

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

330

ENERGIA / ENERGY (J)

24

295€

Thor GRS

ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES
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Koko perheen ilmakivääri GRS tekniikalla takaa todellisen ampumisen nautinnon. Ergonomisesti muotoiltu suukappale
sormiurilla tekee latauksesta miellyttävämmän. Tässä malli myös nuoremmille ampujille!
All family airgun featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experiece. The ergonomically shaped muzzlebreak features finger grooves for easier cocking action.

NOR-THORGRS-45
KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

2,7

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

454

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.045

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

230

ENERGIA / ENERGY (J)

12

175€

 Anti-shock synteettinen kuitutukki
molempikätiselle ampujalle
 Onteloitu kuminen perä
 Karhennukset otepinnoissa
 Automaattivarmistin
 Kuituoptiset tähtäimet
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock and ambidextrous fiber stock
 Ventilated rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 11 mm. dovetail rail

Spider GRS
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ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES

GRS-tekniikalla varustettu Spider on mustan puhuva, synteettisellä tukilla varustettu kivääri. Otepinnat
karhennettu lisäämään ampumisnautintoa. Piipun ergonomisesti muotoiltu suukappale sormiurilla
tekee latauksesta miellyttävämmän.
Powered by GRS the Spider features a black-coloured stylish sinthetic stock with checkering on pistolet
and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking
action.
Säilytyslokero / Storage Slot

NOR-SPIGRS-55
 Synteettinen tukki soveltuu muotoilultaan
oikea- ja vasenkätisille
 Onteloitu kumiperä tukissa
 Kätevä säilytyslokero kädensijassa
 Karhennukset otepinnoissa
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Automaattivarmistin
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 Kevyempi latausmekanismi
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock and ambidextrous fiber stock
 Convenient storage slot on handgrip
 Ventilated rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 Reduced cocking effort
 11 mm. dovetail rail

KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

5,5/.22

PAINO / WEIGHT (Kg.)

3

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

484

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.170

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

275

ENERGIA / ENERGY (J)

24

249€

Black Eagle

ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES
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Black Eagle on hienostunut kierrejousikivääri. Kaksivärisen pyökkitukkinsa ansiosta sitä pidetään ulkonäöllisesti yhtenä Norica:n
eleganteimmista malleista. Tästä ilma-aseesta löytyy NATS -säädettävä liipaisin, SilentShot tekniikka, ja tukin onteloitu kumiperä
vähentämään rekyylin aiheuttamaa tärähdystä.
A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood
stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and
ventilated rubber buttpad for recoil absorption.

NOR-BLACKE-45
KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

3,1

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

354

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.190

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

315

ENERGIA / ENERGY (J)

23,8

335€

 Kaksivärinen pyökkitukki
 Onteloitu kumiperä tukissa
 Karhennukset otepinnoissa
 Säädettävä liipasinmekanismi
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Automaattivarmistin
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 Kevyempi latausmekanismi
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Black water-based inked vaporized beechwood stock
 Ventilated rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Fully adjustable trigger
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 Sound moderator
 11 mm. dovetail rail

Dream Max

ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES

Mukana 4x32 WR kiikari
Scope 4x32 WR included

Anodisoitu synteettinen vaimennin Norica SilentShot tekniikalla vaimentaa aseen laukaisuääntä. Synteettinen tukki sopii
oikea- sekä vasenkätiselle ampujalle. Kalansuomukuvio otepinnoissa, säilytyslokero kädensijassa, sekä tärähdystä tehokkaasti
vaimentava kumiperä tukissa, ovat tämän mallin ominaisuuksia. Laadukas Norica 4x32 kiikaritähtäin on tehty kestämään ilmaaseiden kaksivaiheista rekyyliä.
The non-removable anodized aluminum suppressor integrates Norica’s SilentShot technology blocks the noise expansion using
synthetic baffles. The synthetic stock is ambidextrous with fish scale textures on grip and forearm and it features an integrated
storage compartment in the grip, designed to accept small sized items. The recoil is endured by a high-absorption rubber pad. The
Norica 4x32 included scope and mounts that have been conceived and built to withstand the double recoil of magnum springers.

 Synteettinen tukki soveltuu muotoilultaan
oikea- ja vasenkätisille
 Kumiperä tukissa
 Kätevä säilytyslokero kädensijassa
 Karhennukset otepinnoissa
 Automaattivarmistin
 SilentShot tekniikka
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock and ambidextrous fiber stock
 Convenient storage slot on handgrip
 Rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Anodized aluminium sound supressor
 11 mm. dovetail rail
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Säilytyslokero / Storage Slot

NOR-DREAM-45

NOR-DREAM-55

KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

5,5/.22

PAINO / WEIGHT (Kg.)

2,9

2,9

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

355

355

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.160

1.160

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

305

250

ENERGIA / ENERGY (J)

22,3

22,3

265€

265€

Atlantic

ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES
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Innovatiivinen, synteettisellä tukilla varustettu Atlantic on tehokas kierrejousellinen ilmakivääri. Kuten kaikki Norica aseet, myös
tämä malli on varmatoiminen laadukkaiden osiensa ansiosta. Tästä monipuoliseen käyttöön soveltuvasta ilma-aseesta löytyy
kuitutähtäimet, automaattinen varmistin, ja pistoolikahvan sisälle sijoitettu kätevä säilytyslokero.
An innovative and resistant grey synthetic stock combined with the Magnum power of our German steel mainspring. Dependable as
all Norica air rifles thanks to its solid construction and powered by our German steel mainspring. An all-round air rifle where you will
find a convienient storage slot located on the pistolet other than fiber optics open sights and automatic safety.
Säilytyslokero / Storage Slot

NOR-ATLANTIC-45
KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

2,9

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

484

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.170

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

305

ENERGIA / ENERGY (J)

22,3

199€

 Synteettinen tukki soveltuu muotoilultaan
oikea- ja vasenkätisille
 Onteloitu kumiperä tukissa
 Kätevä säilytyslokero kädensijassa
 Karhennukset otepinnoissa
 Automaattivarmistin
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock and ambidextrous fiber stock
 Convienient storage slot on handgrip
 Ventilated rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 11 mm. dovetail rail

Dragon
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ILMAKIVÄÄRIT/ AIR RIFLES

Norican klassikko, Dragon on ollut käsite jo vuosia. Vankka ja luotettava peruskivääri on oiva valinta niille, jotka hakevat parasta vastinetta rahoilleen.
Norica’s classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money
on a performing air rifle.

NOR-DRAGON-45

 Synteettinen tukki soveltuu muotoilultaan
oikea- ja vasenkätisille
 Onteloitu kumiperä tukissa
 Karhennukset otepinnoissa
 Automaattivarmistin
 Säädettävät kuitutähtäimet
 Teräksinen etutähtäimen suoja
 11mm lohenpyrstöura kiikarille

 Anti-shock and ambidextrous fiber stock
 Ventilated rubber butt plate
 Checkering in pistol grip and forearm
 Automatic safety
 Fiber optic micrometric open sights
 Front sight protected by steel hood
 11 mm. dovetail rail

KALIIPERI / CALIBER (mm./inch)

4,5/.177

PAINO / WEIGHT (Kg.)

2,9

PIIPUN PITUUS / BARREL LENGTH (mm.)

484

KOKONAISPITUUS / TOTAL LENGTH (mm.)

1.160

LÄHTÖNOPEUS / SPEED (m/s)

305

ENERGIA / ENERGY (J)

22,3

149€
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Pistoolit NORICA Pistols
Kopio Taurus 24/7-aseesta. Moderni ilma-pistooli ergonomisella
kahvalla. Sopii myös kokemattomille ampujille hyvän tarkkuuden
vuoksi.

Colt 1911 kopio. Erittäin laadukas ja viimeistelty ilmapistooli,
jolla voi ampua 4,5mm ilmakiväärin luoteja.

N.A.C. 1911

N.A.C. 1701

/ NOR-NAC4-45

/ NOR-NAC1-45
Kaliiperi.:

4,5 / .177 BB
21

Kapasiteetti / capacity:

4,5 / .177

Kaliiperi.:

2x6

Kapasiteetti / capacity:

Pituus / length:

180 mm

Pituus / length:

210 mm

Paino / weight:

720 g

Paino / weight:

815 g

Lähtönopeus / speed:

120 m/s

Lähtönopeus / speed:

100 m/s

99€

Kiikaritähtäimet / Scopes

129€
MULTIPINNOITETUT
LINSSIT

ISKUNKESTÄVÄ

VESITIIVIS

HÖYRYYNTYMISENESTO

TYPPITÄYTTEINEN

Sisältää 3/8” yksiosaisen kiikarinjalan rekyylistopparilla
INCLUDES 3/8” ONE PIECE MOUNT WITH RECOIL STOP BOLT

Norica Magnum kiikaritähtäimen komponentit on suunniteltu
kestämään kaasumäntätoimisten ilmakiväärien voimakas
kaksoisrekyyli.
The internals of Norica Magnum scopes are designed to endure
the extra strong double-recoil of gas ram air rifles.

4x32 AO MAGNUM

4x32

Ref.: NOR-AOM-4X32

Ref.: NOR-SCOPE-4X32

Ristikkotähtäin

Ristikkotähtäin

Parallaksin säätö ja tarkennus

Tarkennus

139€

79€

Tarvikkeet / Accessories
LYIJYTÖN

NOR-CO2

Paino/Weight

12 g

Määrä

5kpl

BB’s kuparipinnoitettu
Copperplated BB’s
NOR-CSBB-45

6,90€

KALIIPERI

4,5/.177 BB

KPL/PCS

1.500

9,95€

PROMETHEUS
KALIIPERI (mm./inch)
PAINO / WEIGHT (g./ gr.)

NOR-MATCH-45

NOR-MATCH-55

4,5/.177

5,5/.22

0,48/7,48

0,84/12,96

250

250

4,95€

6,65€

KALIIPERI (mm./inch)
PAINO / WEIGHT (g./ gr.)
KPL/PCS

HAMMER
KALIIPERI (mm./inch)

KPL/PCS

NOR-HAMM-45
4,5/.177
0,51/7,87
500

6,95€

+20% NOPEAMPI

PAINO / WEIGHT (g./ gr.)
KPL/PCS

NOR-DEV-45

NOR-DEV-55

4,5/.177

5,5/.22

0,70/10,00

1,37/21,00

400

200

8,50€

6,95€

HOLLOW POINT

NOR-HP-55

KALIIPERI (mm./inch)

5,5/.22

PAINO / WEIGHT (g./ gr.)

KUPARIPINNOITETTU LUOTI
COPPERPLATED PELLETS
KALIIPERI (mm./inch)

0,39/6,00

16,50€

PAINO / WEIGHT (g./ gr.)

DEVAST

4,5/.177

250

KPL/PCS

MATCH

NOR-PROM-45

KPL/PCS

0,97/15,00
250

6,95€

Paperinen maalitaulu 14x14
Paper targets 14x14
KPL

6,50€

NOR-TAULU
100

Myyntiteline
Display Case

TARVIKKEET / ACCESSORIES

CO₂ kaasukapseli
CO₂ Cartridges
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Airguns Since 1917

Tuotetiedot ja tuotteiden ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.
No responsibility is accepted for incorrect information.

OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
fax 09-27904646
info@opm.fi

www.opm.fi

