
KZ Handels AS startet opp 
1.oktober 2016 og er et 
søsterselskap av KZ Han-
dels AB. Hovedfokuset er 
utvikling og salg av nye 
rørserviceprodukter for 
kommunalt avløpsvann og 
vann- og avløp teknisk inno-
vasjon. Selskapets spesial-
itet er utstyr for rørservice 
hvor hydraulistiske ventil- 
roboter har blitt en suksess. 

Markedsutfordrer
– Selskapet har mer enn 30 
års erfaring i VA-bransjen i 
Norge og vår tanke er at vi 
skal være en spesiallever-
andør innenfor vann og av-
løp til kommunene, forteller 
daglig leder Morten Grannes.

Produktkonsepter
– Vi har spesialisert oss på å 
tilby produktkonsepter som 
vannkiosker, verktøy, kom-
positt kumlokk og nødvann.
      – Kompositt gategods har 
lenge vært langt fremme i 
Europa, mens her til lands  
er det forholdsvis nytt.  
Konseptet er i en rivende 
utvikling og vi kommer til å 
fortelle mye om dette kon-
septet på Miljø og Teknikk 
2019. I utgangspunktet har 
vi ikke konkurrenter innenfor 
det produktspekteret. Vi liker 
å fortelle at vi har en unik 
produktnisje som ingen  
andre leverandører kan 
komme opp med. Ingen har 
det produktspekteret vi har 
og vi skal være spesialistene.

Godteributikken innenfor 
VA produkter
– Bedriften fremstår som 
spesialleverandøren. Det 

er som noen sier «dere er 
godtebutikken innenfor 
VA-segmentet».
      – I tillegg er vi veldig opp- 
tatt av sikker vannforsyning. Et 
av våre hovedprodukter her 
er vannkioskene/vannauto-
matene. Disse er en komplett 
løsning for kommuner som 
sørger for at de får kontroll 
og betalt for kommunens 
vannforbruk. Vi har levert til 
kommuner som Asker, Dram-
men, Tromsø og Lillehammer 
for å nevne noen.
      – Nødvann er et annet 
produktkonsept som vi 
fokuserer mye på. Her leverer 
vi tanker alt fra 200l til 10m3. 
Nødvannkonseptet er 
sammenleggbare «bag-in-
box»-løsninger som reduserer 
kostnadene drastisk sammen-
lignet med andre beholder-
systemer. Spesielt med tanke 
på lagring og transport.

Miljø og Teknikk 2019
– Vi har egentlig bare ventet 
på denne messen og gleder 
oss til å fortelle om våre nye 

og eksisterende produkt-
konsepter, avslutter salgssjef 
Christian R. Engvoldsen og 
dalig leder Morten Grannes.
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Spesialleverandøren – VA produkter
Nødvann, vannkiosker, kompositt kumlokk og verktøy

MILJØ & TEKNIKK 2019, 5. – 7. MARS, NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

I den nye næringsparken på tidligere Tofte fabrikker (Hurum) har KZ Handels AS kontorer/lager. En rutinert og erfaren 
stab med mer enn 30 års erfaring fra VA-bransjen gleder seg nå til Kommunalteknisk messe Miljø og Teknikk 2019.  
Fra venstre: Christian R. Engvoldsen (salgssjef ), Helene Grannes (markedsansvarlig) og Morten Grannes (daglig leder).  
Foto: Kjell M. Jacobsen

Vannkiosk i Lillehammer kommune.


