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sprosser
gjerder og porter

levegger
rekkverk

terrassegulv
skodder

varmepumpehus

  

Unikt - sterkt - stabilt
og ved likeholdsfritt!



SPROSSER 
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Se forskjel len -

for og etter! 

 

I Norge var det en tradisjon fra lenge siden å lage sprosser 
og sprossekryss av tre. Men så kom Vindex AS med en 
rammesprosse laget av vedlikeholdsfri PVC i 1986. En stor nyhet!

VINDEX-Sprossen satte en helt ny standard for sprosser til  
vindu av alle typer!

Vindex sprossen har siden 1986 hatt sveiste hjørner og skrudde 
forbindelser i hele sprosseverket. Dette gjør Vindex-Sprossen helt 
unik, sterk, stabil og vedlikeholdsfri. 

Vindex AS tilpasser sprosser 
til alle typer vindu.
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LEVEGGER 
 Skjerm deg med Vindex vedlikeholds-

frie levegger. 

Leveggene er effektive mot innsyn, 
støy og vind. Vi leverer mange varianter!

En kombinasjon av gjerde og levegg 
fungerer godt!

Kom i ly med

   V index!

HEB

HEC

Mer fritid med  V index! 
HEB

GJERDER
OG
PORTER
Vindex-Gjerdet er helt vedlikeholds-
fritt og vil ikke påvirkes av vær, vind 
eller sol.

I 2011 fikk Vindex egen maskin for 
produksjon av gjerde og kan lage 
alle typer av gjerde, rekkverk og 
levegger lokalt. 

Flere varianter lagerføres.

V index gjerde, en gang for al le!

HAD 1 HAD 2
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REKKVERK
 

Lagerførte profiler stakitt: 

 

Mer fritid med  V index! 

Siden 2011 har Vindex hatt egen maskin for 
produksjon av gjerde og kan lage alle typer av gjerde, 
rekkverk og levegger lokalt. Det betyr at du kan lage 
ditt eget design-gjerde av våre standard tilgjengelige 
profiler.

Vi har alt 
som skal til 
for å tilfreds-
stille deg 
som vår 
gjerde-
kunde.

HBA

HBCHBA

HBC

V index gjerde, en gang for al le!



SKODDER OG VARMEPUMPEHUS

 

TERRASSEGULV 
 

Sklisikkert og gjennomfarget!

Sklisikker overflate 

Kan monteres med  600 mm bjelkedistanse

Festes med syrefaste (A4) skruer og dekklister

Kan gjøres vindtett ved å benytte dekklisten mellom 
bordene. Det krever 5,5 mm (6,0 går) distanse ved 
montering

Lagerføres i lengder på 5,45 meter. 2 bord pr. pakke

Vekt er 2,07 kg/m eller 13,55 kg pr. m2

6.55 m pr m2

Co-extrudert med farge NCS S2502-B. Dekklistene har 
2 farger. Lys eller mørk grå etter eget ønske.

Terrassegulv lagt på veranda. Her med kantlist 
montert mot rekkverket.

Fordeler:

 Okt  effekt

HBA
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SKODDER OG VARMEPUMPEHUS

 

Terrassegulv lagt på veranda. Her med kantlist 
montert mot rekkverket.

SKODDER: I mange år var tre eneste materiale skodder var laget av. 
Vindex kom på markedet med en vedlikeholdsfri skodde i 2005 
som er laget av samme materiale som Vindex Sprossen. Dette 
har gitt markedet et valg av skodder som ikke trenger males eller 
vedlikeholdes. Skoddene kan males men da blir de ikke vedlike-
holdsfrie lenger.

Vindex sitt VARMEPUMPEHUS gir et elegant utseende som 
beskytter varmepumpen mot regn, sludd og sne. Varmepumpe-
huset er vedlikeholdsfritt og gir nok luft til varmepumpen.
Varmepumper må tåle alt slags vær og store temperatur 
variasjoner. Dette medfører store belastninger og unødig slitasje 
på varmepumpens utedel. Det kan derfor med fordel monteres 
ett beskyttende hus over varmepumpen, uten at dette reduserer 
varmepumpens evne til å oppta energi fra luften.

Et varmepumpehus vil gi deg som eier 
av en varmepumpe en effektøkning på ditt 
anlegg. Dette oppnåes ved at pumpen blir 
skjermet og får mer stabile forhold å jobbe 
under. Varmepumpehuset er utformet slik 
at luften strømmer fritt rundt utedelen, men 
likevel gir konstruksjonen en «lun» plass for 
varmepumpen.

Okt  effekt



Vindex AS har vedlikeholdsfrie 
produkter til hus og hage.

Vindex AS ble etablert i 1986. 
I dag satser Vindex AS på å lage Vedlikeholdsfrie Vindex :
–Sprosser, -Skodder, -Gjerde,  -Rekkverk, -Terrassegulv, 
-Levegger og -Varmepumpehus. 

Alt er laget av vedlikeholdsfri PVC materiale. Vindex AS har 
i dag produksjon i to fabrikker som begge ligger på Farstad 
ved værharde Hustadvika og Atlanterhavsveien.

Der været er som hardest tenker vi smartest når det gjelder 
vedlikeholdsfrie løsninger for hjemmet ditt.
Alle våre produkt er produsert i ekstrudert, slagfast, gjennom-
farget og blyfri Vinyl-PVC som gir en stabil farge som varer 
hele produktets levetid.

Etter at det ble krav om å utelukke miljøgifter som tilsatts 
middel i PVC har en sett enorm utvikling i de seneste årene 
og i dag har vi bare helt «grønt» materiale i våre produkter.

Vindex har forhandlere og selgere over hele landet. 
Alle har gjennomgått opplæring og er fabrikkens 
representant NÆR DEG som kunde.

OM OSS 
 

V index-Produkter varer -

og ved likehold du sparer!
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Fabrikk og hovedkontor:

Vindex AS, 6444 Farstad. 
Tel: 712 66 000. Fax: 712 66 001
post@vindex.no 
www.vindex.no

Forhandler:
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