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Litt om Rantex Marine AS

• Eid av Rantex Flaarønning (1/3) og OxyVision (2/3)

• Rantex Flaarønning – presenninger og industrisøm

• OxyVision – oksygendiffusorer

• Oppstart 01.09.2016 med hovedkontor i 
Kjøpmannsgata 51 i Trondheim

• Markedsføre, presentere og selge produkter utviklet og 
produsert av morselskapene og øvrige produkter 
produsert av andre produsenter.

• Være en preferert aktør i markedet som tilbyr 
skreddersydde løsninger og teknologi for sjøbasert 
oppdrett – nasjonalt og internasjonalt.



Produkter per idag

• Avlusningspresenninger – Flat/Muffins/Hybrid

• Luseskjørt

• Lukkede merder og vannbasseng

• Oksygendiffusorslanger på trommel eller som 
geometriske nett, og komplett delelager med 
reservedeler

• Trådløst oksygenmåleutstyr

• CO₂ målere og titreringspumpe



Rantex Marine Luseskjørt
Hva skiller Rantex Marine Luseskjørt fra 
konkurrenter?

 Dukmaterialet i Geo-Tex Polypropylen (PP)

 Duken er lett og er nøytral i vann

 Duken er av typen Non Woven (ikke-vevd) som gir en 
naturlig Rip-Stop i materialet

 Duken er åpen og vann strømmer igjennom

 Kun blytau – ikke kjetting

 Skreddersøm – ingen fast standard



Rantex Marine Luseskjørt
Hvilke egenskaper er dokumentert for ditt produkt?

 Dukmaterialet – lysåpning-materialtype-vekt 
(produsent-sertifikat)

 Stropper/webbing – styrke (produsent-sertifikat)



Rantex Marine Luseskjørt
Antall solgte enheter per 31.03.2016 ?

?
Antall solgte enheter oppgis ikke, da dette er bedriftsintern 
informasjon. Det er kjørt 2-skift i produksjonen siden 
årsskiftet, og vi vil fortsette med det så lenge behovet er 
tilstede.

… og vi er meget godt fornøyd 



Rantex Marine Luseskjørt
Hva er årsaken til at oppdrettere tar produktet i bruk?

GENERELT
 Relativ lav pris sammenlignet med andre løsninger

Kost-nytte effekt
 Enkel teknologi
 Ikke-medikamentelt preventivt alternativ

Rantex Marine AS
 Kunder kjenner produktet og er fornøyd – gjenkjøp
 Permeabelt – slipper vann gjennom
 Stødige referanser
Miljøvennlig materiale som er resirkulerbart



Rantex Marine Luseskjørt
Hva er årsaken til at oppdrettere IKKE tar produktet i bruk?

GENERELT

 For sterke strømkrefter på lokalitet
 Redusert oksygennivå ved bruk av skjørt
 Fortøyningssystemet er begrensede faktor, og tillater ikke 

luseskjørt
 Ved bruk av luseskjørt oppnås ikke ønsket effekt/lav effekt
 Annen teknologi valgt – laser/termolicer/skamik mm.

Rantex Marine AS

 Rantex Marine AS – oppleves av enkelte som ny i markedet
 Uvant med dukmaterialet, sammenlignet med tradisjonelle 

materialer
 Sterke relasjoner til mer etablerte leverandører av skjørt 

 Pris som avgjørende faktor



Takk for oppmerksomheten
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