


Kva er Protolab Vest?

Eit nytt iniativ fra Sfiinx som 
tilbyr to tjenester i Hellenes 
sitt lokale på Verftet.

1. Prototype verkstad
2. Kontorplass med tett 

tilknyttning til 
verkemiddelapparat



Kva er Protolab Vest?

Prototypeverkstad:

● Unik profil og identitet med fokus på 
rustikk

● Norges beste fellesverksted med alt 
utstyr ein måtte trenge for å 
realisere eit produkt. 3D Printer, 
Fres, Dreiiebenk, Boremaskin, 
Bordsag, Loddebolt, Sveisemaskin 
osv.

● Kunstverksted for grafikk og maling.
● Sosialt sammenkomstpunkt for 

kreative og teknologiinteresserte.
● Kurs og eventar.



Kva er Protolab Vest?

Kontorplass (Co-working space):

● Felles kontorlandskap med 
teknologibedrifter.

● Sterk tilknytting til 
Kunnskapsparken, Sunnfjord 
Næringsutvikling, Siva, 
Utdanningsinstutisjoner, 
Innovasjon Norge osv.

● Fri tilgang til prototype verksted og 
miljøet som følger med den.



Kvifor eksisterer Protolab Vest?

1. Skape ei bærekraftig framtid for 
fylket ved å oppfordre og legge 
til rette for innovasjon.

2. Gjere Førde til ein attraktiv stad 
for folk med interesse for 
teknologi og nyskaping.

Desse punktene vil vi realisere 
gjennom Samlokalisering, 
Ressursutnyttelse og Sosialisering. 



Samlokalisering

● Eksterne fordeler: Når vi står 
sammen vil det sette oss på kartet 
og gje oss meir oppmerksomheit.● Interne fordeler: Gjer samarbeid 
mykje enklare.



Ressursutnyttelse

● Dele på maskiner
● Dele på kompetanse
● Dele på avfall og 

overskuddsressurser



Sosialisering

Vi vil skape eit kjekkare og meir 
inspirerande arbeidsmiljø ved å 
oppfordre til sosialisering etter 
arbeidstid. Her er nokre planlagte 
iniativ:

● Malestudio
● Kurs og eventar
● Kaffi og lunsj
● Cinematek
● Bar / Mikrobryggeri



3 Tilbod

Med dette presenterar vi tre forskjellige tilbod til 
bedrifter som gir tilgang til Protolab Vest:

1. Flytte inn i kontorlandskapet.

2.    Nytte prototype verkstaden kommersielt.

3.    Nytte protoype verkstaden som hobby-tilbod for ansatte.
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Hellenes	AS	– tjenester	og	infrastruktur	for	teknisk	innovasjon

• Hellenes	har	kompetanse,	 utstyr	og	infrastruktur	til	å	
bygge	komplekse	 prosessanlegg	 fra	«flatt	stål».
• Automasjon,	 elektro	og	mekanikk	 fra	lærling	til	

masternivå
• 18	mål	under	tak	med	industriell	 infrastruktur	for	

produksjon,	 sammenstilling	 og	industriell	 testing.
• CNC	styrte	maskiner	 for	delproduksjon
• Testrigger	og	måleutstyr	(termografi,	vibrasjon,	

lyd,	lys,	 temperatur,	strømning,	 trykk	mm)
• Vesentlig	erfaring	med	prototypebygging
• Tilgjengelig	kapasitet	og	plass.




