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Det ekstreme miljøet i Nord-Norge og på Færøyene 
har presset utviklingen av oppdrettsutstyr. Uvær, 
sterk strøm, høye bølger og sterkt kulde byr på flere 
utfordringer. Etter å ha tjent oppdrettsnæringen i 
begge land i flere tiår har vi tatt det beste fra begge 
markeder for å produsere Nordic Diamond. 

Nordic Diamond er kronjuvelen av fiskeoppdretts- 
anlegg. Hver enkelt komponent er nøye utformet for 
å kunne motstå tøffe farvann og ekstremt uvær, og 
for å gi et optimalt vekstmiljø for premium laks og 
ørret. Den er robust og består av kraftige og slite-

VÓNINS UTVALGTE PRODUKTER
GJØR HAVBRUK MER LØNNSOMT

sterke materialer – i alt fra materialet i nettene våre, 
til strukturen av fortøyningssystemet vårt.

Nordic Diamond reflekterer kjerneløftet vårt, som går 
ut på å gjøre havbruk mer lønnsomt. Vi går aldri på 
kompromiss med kvalitet. Vi gjør den ekstra innsats- 
en for å kunne yte den beste servicen – og bygger 
produkter med lang holdbarhet.

Nordic Diamond består av en rekke produkter som kan bestilles separat eller sammen som en komplett 
løsning for havbruk.

       • Nordic Diamond notposer

       • Nordic Diamond fuglenett

       • Nordic Diamond avkastnøter 

   •    Nordic Diamond fortøyninger

   •    Nordic Diamond flyteringer

   •    Nordic Diamond luseskjørt

Alt utstyr er sertifisert 
i henhold til NS9415 og NYTEK.
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NOTPOSER AV 
HØY KVALITET BESKYTTER
VERDIENE DINE

Vi har flere tiår med erfaring innen utforming, utvikling og produksjon 
for havbruksektoren. Dette gjør det mulig for oss å levere notposer 
av høy kvalitet og holdbarhet til havbruksnæringen. Alt fra råvarer til 
strukturen på notposene er nøye vurdert, og kontinuerlig utviklet i 
tett samarbeid med havbrukerne. Våre notposedesign er grundig 
testet for å motstå det tøffe miljøet i Nord-Atlanteren.

MATERIALER

Dyneema
Våre notposer av Dyneema er av høyeste kvalitet. 
Dyneema er et meget sterkt materiale som tillater en 
tynnere tråd i forhold til andre materialer. Dette gir 
flere fordeler:

       • Bedre vanngjennomstrømming i notposene,  
 som fører til bedre velvære for laksen.
       • Godt opptak av impregnering og coating.
       • Mindre begroning, som betyr mindre behov  
 for vask med roboter, som igjen betyr mindre
 stress for fisken.
       • Holder formen bedre.
       • Lettere håndtering.

       • Høyere slitestyrke mot gnag. 
       • Høyere bruddstyrke.
       • Egner seg godt for grønne konsesjoner.

Nylon
Våre notposer i nylon produseres av notlin med 
ekstra høy kvalitet, som etter mange års utvikling 
har minimalt med krymp og slitasje. Dette betyr:

       • God ytelse i havet.
       • Mindre behov for reparasjoner.
       • Bedre holdbarhet.
       • God passform, noe som også gjør det
 enklere ved bruk av vaskerutstyr i sjø.
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FORDELER MED NORDIC DIAMOND NOTPOSER

       • Bunnen av notposene er utformet slik at død fisk enkelt samles.
       • Utsatte punkter av notposen er forsterket.
       • Senterring av høy kvalitet forlenger notposenes levetid, noe som betyr lavere vedlikeholdskostnader.
       • Rask og enkel installasjon og drift.
       • Mindre vedlikehold. 
       • Enkel levering fra egen fabrikk, kort transportvei.
       • Løpende produktutvikling sammen med våre kunder.
       • Enkel montering i sjø.

FIRKANTPOSER SIRKELPOSER SPISSPOSER SPAGETTIPOSER
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FLYTERINGER SERTIFISERT 
FOR NI METERS BØLGEHØYDE

Nordic Diamond flyteringene er utviklet i 
samarbeid med KJ, den fremste produsent-
en av flyteringer på  Færøyene. KJ har ut-
formet og bygget flyteringer siden be- 
gynnelsen av 1990-tallet som er tilpasset 
de harde forholdene på Færøyene, og idag 
brukes disse i de mest utsatte miljøene i 
verden. Vi kan levere flyteringer sertifisert 
helt opp til 9 meters bølgehøyde.

Vi leverer flyteringer i 2 eller 3 rørs kon-
struksjon. Dette muliggjør ekstra bred-

gangbane og høyere stabilitet enn andre 
flyteringer i markedet. Dette forbedrer 
sikkerheten og arbeidsforholdene når 
havbrukerne jobber ute på ringene. 

Flyteringene er sertifisert i henhold til 
NS9415 og NYTEK.
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FORDELER:

       • Ekstra god stabilitet og bred plattform.
       • Utformet for de mest utsatte miljøene i verden.
       • Utformet med tanke på sikkerhet og bedre arbeidsforhold.
       • Enkel montering av fortøyning.
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FUGLENETT I ALLE 
FASONGER OG STØRRELSER

Nordic Diamond fuglenettene og tilhørende stenger er velprøvde og er 
nøye utformet for passform, fleksibilitet, styrke og enkel håndtering. 
Fuglenettene kan utformes med eller uten sidevegger. Vi produserer 
fuglenet av Dyneema, Polyethylene og Nylon. 

Dyneema fuglenett
Med våre Dyneema fuglenett kan du bruke et tynn tråd og fortsatt ha 
et sterkt fuglenett. Fordelene er:

       • Lav vekt
       • Enkel montering og drift
       • Høy kvalitet og lang holdbarhet
       • Mindre belastning av snø og frost
       • Mindre utsatt for vind

Vi tilbyr også fuglenettstenger. Stengene er utstyrt med spesialtilpass- 
ede topper for å gjøre monteringen enklere.
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FORDELER MED NORDIC DIAMOND LUSESKJØRT:

       • Ekstra god filtrasjonsevne mot lakselus.
       • Høy slitestyrke.
       • Opptil 80 ganger høyere vanngjennomstrømming 
 sammenlignet med vanlig polyester.
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HOLDER LUS VEKK

Nordic Diamond luseskjørt er laget for å holde alle stadier av lakselus 
vekk og sikre bedre velferd for laksen. Disse luseskjørtene er sterke, og 
har bedre slitestyrke enn vanlig polyester. Selv om ingen lus kan trenge 
gjennom luseskjørtet , gir de likevel en bedre vanngjennomstrømming 
enn vanlig polyesterskjørter. Luseskjørtene er sertifiserte i henhold til 
NS9415

FORDELER MED BRUK AV LUSESKJØRT:

       • Mindre lus på fisken.
       • Mindre bruk av kjemikalier.
       • Mindre avlusing.
       • Redusert bruk av rensefisk.
       • Mindre håndtering av fisken.
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ROBUSTE 
FORTØYNINGSSYSTEMER

I løpet av de siste tiårene har vi spesialisert oss på å levere høy- 
kvalitets fortøyningsutstyr til eksponerte lokaliteter.

Vår toppmoderne fortøyningsløsning er utformet og bygget for å 
tåle de tøffe værforholdene i Nord-Atlanteren. Alle komponenter 
er nøye utvalgt og laget for styrke og varighet. Våre fortøynings- 
løsninger skreddersyes for den enkelte lokalitet. Alt utstyret vårt 
er sertifisert i henhold til NS9415 og NYTEK.

KOMPLETT UTVALG

Vi tilbyr et komplett utvalg av sertifisert fortøyningsutstyr, 
som inkluderer:

       - Solide jernvarer med gjennomtenkt design 
       - Bøyer i alle former og størrelser
       - Tau av høy kvalitet
       - Våre egne ankre med ypperlig grep

ANKRE
Vi har utviklet og designet vårt eget ploganker 
og dobbeltskaftet anker. De karakteristiske 
egenskapene til disse to ankertypene er deres 
styrke, holdbarhet og ypperlig grep

CROSBY TRAWLEX
Vónin og Crosby har gått sammen om å skape 
bedre jernvarer for havbruk. Resultatet er en ny 
produktserie for havbruk med koblingsplater, 
sjakler, kjetting og masterkoblinger som Vónin 
er eksklusiv leverandør av.
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   NOEN AV FORDELENE:

       • 30 års erfaring fra eksponerte lokaliteter.
       • Alle komponenter er av høyeste kvalitet.
       • Enkel installasjon og brukervennlige systemer.
       • Crosby Trawlex jernvarer.
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DESIGNET FOR EFFEKTIVITET

Med den lange erfaringen vi har fra fiskeindustrien, har vi brukt kunnskap-
en vår fra å lage ringnøter til å designe Nordic Diamond avkastnøter for 
havbruksektoren. Våre avkastnøter er designet for effektivitet, noe som 
gjør det lettere å fange mer laks på kortere tid.

Vi tilbyr to typer avkastnøter:

       • for tømming av notposene
       • for lusetelling

Avkastnøtene er laget av høykvalitetsnylon, og skreddersyes etter kund-
ens ønsker og krav.
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FLYTERINGER
Stor stabilitet med den ekstra brede plattformen.

AVKASTNOT
Fanger mer laks på kortere tid.

NOTPOSER
Håndtverk og design av ypperste kvalitet for å sikre dine verdier.
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VÓNINS UTVALGTE PRODUKTER
GJØR HAVBRUK MER LØNNSOMT

FUGLENETT
Designet for å være sterke, lette og fleksible.

FORTØYNINGER
30 års erfaring på utsatte lokaliteter.

LUSESKJØRT
Holder lus vekk men opprettholder likevel en god vanngjennomstrømming.

Vi har tatt utvalgte produkter og laget Nordic Diamond. Vi går ikke på kompromiss 
når det gjelder kvalitet, og vi bygger produkter som holder over tid. Nordic Diamond 
reflekterer over kjerneløftet vårt, som er å gjøre oppdrett mer lønnsomt.
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INNOVASJON
Vónin er en global leder innen havbruk, og er en av verdens mest anerkjente merkevarer, med konse-
kvent fokus på kvalitet og produktutvikling.

Som alltid gjennomføres all innovasjon og testing i tett samarbeid med industrien, slik at ideer som 
kommer enten fra våre kunder eller oss selv kan vurderes, formes og utvikles i datasimulatorer, test-
tanker og i oppdrettsanlegg.
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SETT DITT EGET FINGERAVTRYKK PÅ PRODUKTENE DINE

Nordic Diamonds oppdrettsanlegg har et konsistent kvalitetsnivå. Siden ingen opp- 
drettsanlegg er like, kan løsningene våre skreddersys for å passe til forholdene på an-
leggene og kravene  til hver enkelt oppdretter. Dette sikrer at vi alltid leverer de beste 
kvalitetsløsningene som er bygget for å vare og for å øke lønnsomheten.
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