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Markedets sterkeste flytsone

I Permaskjørt 3.0 har vi forandret hele toppen. 

Nytt materiale i skjørtets flytsone er over 
60 % sterkere enn PVC - 900 gr/m². 

> Slitestyrke: 6400 Newton per 50mm



Overlegne flyteegenskaper

Permaskjørt 3.0 har flytelement med bedre 

utforming og oppdrift.

Flyteelementene er spesialutviklet for Botngaard.



Slankere design 

Designet på Permaskjørt 3.0 gir et slankere 

skjørt som er enklere å montere, sitter tettere 

mot flytekragen og står bedre i sjøen.

Gjør livet enklere for røkteren!



Maksimal UV-beskyttelse

Materialet i toppen av Permaskjørt 3.0 er valgt på 

grunn av overlegen styrke og for sin bestandighet 

mot solstrålenes skadelige påvirkning.

> NS9415:2009 - Krav til notposens UV-beskyttelse



Bølgebryter

For å hindre overslag av bølger kan vi levere 

Permaskjørt 3.0 med ny og forbedret sprutkant;

spesialtilpasset til notinnfesting. 

Leveres som tilvalg ved forespørsel.



Teknisk dokumentasjon

Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. 

Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk 

innenfor spesifiserte rammer av Aquastructures AS i:

> Analyse av permaskjørt – Dok nr. TR-30678-1751-1

> Metodikk for modellering av permaskjørt – Dok nr. TR-30678-1751-2



Vanngjennomtrengning

Permeabiliteten i duken er undersøkt i et eget forsøk 

ved U.S. Naval Academy i Annapolis, Maryland, USA 

> Ca. 285 liter per m² per minutt 

> Strømhastighet på tilnærmet 17cm/sek



Skreddersøm

Alle Botngaard AS permaskjørt er skreddersydd til 

den enkelte lokalitet. 

Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil 

faktorer som merdstørrelse, slitestyrke og utforming 

bli vektlagt. 



Referanser

Botngaard har referanser fra kunder over hele 

landet:              

> Matfiskoppdrettere

> Stamfiskanlegg 

> Serviceleverandører



Permaskjørt ferdig montert

Botngaard har landsdekkende avtale 

med AQS om montering og service 

på Permaskjørt 3.0

Gjør livet enklere for røkteren!



Hvorfor



Høyere kvalitet til avtalt tid, med riktig pris

Botngaard leverer produkter av høyere kvalitet

• Vi har den beste duken og de beste råvarene

• Testede produkter med best dokumentasjon



Høyere kvalitet til avtalt tid, med riktig pris

Botngaard leverer som avtalt

• Avtalt leveringstid er hellig

• Vi leverer alltid det produktet kunden har bestilt



Høyere kvalitet til avtalt tid, med riktig pris

Botngaard leverer til riktig pris

• Botngaard er billigst på serieproduksjon

• Botngaard har riktig pris på skreddersøm



Øvrige produkter

 Avlusingsduker

 Ferskvannsbasseng

 Lukket postsmoltmerd

 Lukket ventemerd

 Desinfiseringsduker

 Reparasjoner



Takk for oppmerksomheten!


