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Hei! 
For dem som ønsker tilleggsutstyr til utriggere og fortøyningsbommer er det 
foreslått felles bestilling av fendermateriell, trekantrist og eventuelt annet 
ekstrautstyr. Tanken er å få bedre pris samt spare på fraktutgifter. 
 
Hvis du ønsker å være med på felles bestilling må du sende mail 
til: werner.pedersen@rentokil-initial.com.       Frist: mandag 4 juni 
 
Mailen må inneholde navn, tlf, og hva du ønsker å bestille. Ved bestilling av 
trekantrist må du oppgi det er rett høyre eller venstre side. Ved Neptuns gaffel 
har vi tatt med info mtp fortøyningsbom. Hvis annentype må dette oppgis. Mer 
info finner du på www.vikorsta.no 
 
 

Fender for utrigger og fortøyningsbom 
På 10 m utriggere trengs det 6 stk. på hver side. 
På 8 m utriggere/bom trengs det 5 stk. på hver side. 
På 6 m utriggere/bom trengs det 4 stk. på hver side 
 
Lengde stk 1m og farge grå. 
 
Pris pr stk med festemateriell: 487,- (inkl moms) 
 
Våre fendere er spesielt utformet slik at du kan fullfendre hele båtplassen 
og manøvre båten inn på plass uten bekymring for skader. Innfestingen 
sikrer at fender ikke skal gli ned noe punkt, og fendermaterialet setter ikke 
merker på skroget. Fendere er formet slik at de sikrer god fendring i det 
kritiske området i overkant av bryggen og vangen. Fender til Classic 
utriggermateriell leveres i polyuretan utførelse. Fenderen leveres med 
tilhørende festemateriell for en svært enkel innfestning. 
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Trekantrist 
 
Trekantrist for Classic utriggere og bommer. Monteres enkelt med kroksett 
for feste av rist. Det er behov for ett kroksett pr. rist. 
 
Trekantrist inkl monteringssett: 3074,- (Inkl moms)nNB! Husk å oppgi om 
det er høyre eller venstre side som er rett. 
 

 
Neptuns gaffel 
Neptuns gaffel holder orden på fortøyningen og er enkel å nå ved 
ankomst til båt. Neptuns gaffel er produsert av polyuretan, noe 
som gjør den fleksibel og bevegelig i alle retninger, uten fare for 
skade på skrog. Neptuns gaffel kan plasseres både på 
fortøyningsbom, gangbar utrigger og stålbrygger. 
 
Liten til fortøyningsbom 0,7m farge grå: 1112,- (inkl moms) 
Stor fortøyningsbom 1,2m farge grå: 1356,- (inkl moms) 
 
Liten:                 Stor: 

 
 


