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Norske Polyform lanserer nå den første båtfenderen med et forbedret miljøavtrykk. Kjennetegnet av den 
grønne ventilen. 

Norske Polyform lanserer «grønn» båtfender 
 

Interessen for en bærekraftig livsstil også innenfor båtbruk er økende, og Norske Polyform 
lanserer nå den første båtfenderen med et forbedret miljøavtrykk. Fenderen er produsert 
med resirkulert plast, har ftalatfri plast-mykner, og den kommer uten plastemballasje. 

 

Polyform AS er en internasjonalt ledende produsent av bøyer og fendere, og jobber kontinuerlig 
med å utvikle høykvalitets- og bærekraftige produkter. Som en del av et miljøfokus lanseres nå 
«Green Concept» - en serie produkter og prosesser med et forbedret miljøavtrykk. 

Først ut er to nye modeller innen den populære G-serien båtfendere. De tilgjengelige modellene 
passer til båter med en lengde på mellom 14 og 25 fot, som står for ca 60% av den norske 
båtparken. 

- Vi ser at interessen for en bærekraftig livsstil også innenfor båtbruk er økende, godt hjulpet av nye 
grupper av brukere som har blitt introdusert for båtlivet gjennom "staycation-trenden" i 2020. Det 
fantastiske engasjementet ift plastforsøpling og utslipp i naturen holder stand, og i tillegg er det 
verdt å merke seg den økte interessen for el-båter og båt-delingstjenester. 

- Derfor er det spennende for oss og nå lansere den første båtfenderen med et forbedret 
miljøavtrykk. 



 

I produksjonen av den nye fenderen benyttes en andel resirkulert materiale som både reduserer 
avfallsmengde og behovet for nytt plastråstoff, og ved å benytte en ny fltalafri plast-mykner 
reduserer man evt. påvirkning av det marine livsløpet. Det er verdt å merke seg at utvalgte ftalater 
er fullt ut godkjent i produksjon og bruk av slike produkter, og at Polyform forholder seg til alle 
gjeldende regelverk ift dette.  

I denne nye produktserien droppes også plastemballasjen og all pappkartong som brukes er 100% 
resirkulerbar. 

Utviklingen av produktet har gått over 2 år, og testing er gjennomført for å sikre at kvaliteten er like 
høy som standard produkter. 

 

Polyform "Green Concept" G-fender: 

• Produsert med opptil 30% resirkulert materiale 
• Inneholder Ftalat-fri plastmykner for PVC. 
• 100% resirkulerbar emballasje. 
• Produsert i Norge. 
• Kjennetegnet av den unike grønne ventilen. 

 

Fenderen er i produksjon og vil være tilgjengelig fra våren 2021 gjennom Polyform sine 
distributører og forhandlere. 

Les mer her: https://polyform.no/green-concept/ (EN) 

 

Om Polyform 

Polyform AS ble etablert i 1955 og var det første selskapet i verden som produserte oppblåsbare 
garnblåser i myk PVC.  

Polyform AS er en ledende internasjonal produsent av bøyer, fendere og flottører til fritid, fiskeri, 
havbruk og energi/offshore-sektoren. Gjennom et veletablert nett av distributører selges 
produktene i over 70 land over hele verden under varemerket Polyform®.  

Bedriften er lokalisert med produksjon i Ålesund, og har rundt 75 ansatte. 
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