
 Vedlikeholdsfrie sprosser:

Miljøskapende ute og inne

Mild vinter gir skitne hus
 Den milde vinteren har ført til 
en oppblomstring av svertesopp 
på norske hus, sier malermester 
Ole Andreas Klaveness. Han opp-
fordrer alle som har planer om å 
male huset i år om å være svært 
nøye med rengjøringen i forkant.

– Alger og svertesopp har ideelle 
vekstvilkår i rundt seks pluss-
grader, og de klarer seg fint ned 
i et par minus. Det er ofte den 
temperaturen vi har om vinteren 
i Norge nå for tiden. Da vinteren 
var kaldere så hadde vi bare halv 

vekstsesong i Norge, men nå vok-
ser sopp og alger på husene året 
rundt, forteller Ole Andreas Kla-
veness.
Samtidig som temperaturen har 
ført til en oppblomstring i sopp- 
og algefloraen, så forverres pro-

blemet av luftforurensingen.
– Algene får næring fra pollen, 
smuss og skitt som legger seg 
på treverket, og økt luftforu-
rensing gjør dermed problemet 
enda mer alvorlig. , sier Kla-
veness.
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Mye mer kjøkken

Akkurat nå sparer du 15 % på et nytt kjøkken i dansk 

toppkvalitet. Vi har fra før noen av markedets laveste 

priser, men gir deg nå ekstra lave priser slik at du har 

råd til ditt drømmekjøkken. Med Nettoline får du det 

beste fra to verdener. Vi har en av Danmarks største 

kjøkkenprodusenter i ryggen, derfor kan vi holde lave 

priser uten å gå på akkord med design og kvalitet. 

Samtidig får du ekte service hos Nettoline, fordi den 

lokale forhandleren eier sin egen forretning. Det er 

din sikkerhet for ærlig rådgivning.

Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett kjøkken på min. 10 ele-

menter inkl. benkeplate, sokkel og vask frem til 12. april 2008.

Se vårt store utvalg av hvitevarer fra:

APRILSNARR?
NEI, DET ER HELT SANT...

Her og nå Sparer du 

15 % på et nytt kjøkken

Åpn

Kjøp lokalt,

få service og 

spar penger

– Er du ute etter ved-
likeholdsfrie spros-
ser som varer i all 
slags vær og som er 
miljøskapende både 
ute og inne er det 
hjelp å få, sier Odd 
Honningsvåg ved 
Sprossefabrikken 
Ålesund. 
Vimax sprosser er en ny genera-
sjon vedlikeholdsfrie sprosser. Sys-
temet har gjort sprosserammene 
mer fleksible ved hjelp av sterke 
utenpåliggende hjørner, samt en 
unik måte å sette sammen ram-
mene på. Kvaliteten tilsier også 20 
års garanti på sprossene. 

Topp kvalitet
– Våre sprosser er laget i en slag-
fast, lysekte og UV-bestandig vi-
nyl. Den er gjennomfarget hvit, i 
samme farge som standard ferdig 
malte vinduer. Sprossene gulner 
ikke, de falmer ikke, og det blir 

ikke sorte prikker på dem. Hus 
med sprosser hindrer innsyn og 

bevarer utsyn. Hvite sprosser pas-
ser til alle farger både med hensyn 

til husfarge, tapeter og gardiner, 
sier Odd Honningsvåg. 

Fornøyde kunder gir uttrykk for at 
sprossene er dekorative. Profilene 
er egenutviklede og mange synes 
Vimax sprosser har en pen profil 
som harmonerer med hensyn til 
bredden på de forskjellige profi-
lene.

Eksklusivt preg
– Våre dekorative hjørner ligger 
utenpå rammeprofilen og gir et 
eksklusivt preg på rammen. De gir 
rammen en unik fleksibilitet. For 
de som ønsker det kan vi også lime 
hjørnet for å oppnå en fantastisk 
stivhet og styrke. Dersom man ikke 
ønsker det utenpåliggende hjørnet 
kan vi også sveise rammen, fortel-
ler han.

– Sprossene har justerbare feste-
klips som fester rutene godt og 
understøtter fleksibiliteten i spros-
serammene. Vi kan sette inn flere 
ruter - eller fjerne ruter dersom 
kunden ønsker det. Så lenge ram-
men har samme utvendige mål kan 
vi bygge om alt det innvendige. Vi 
lager sprosser til alle typer vinduer 
– også skrårammer, sier Odd Hon-
ningsvåg.

Eget verksted
Honningsvåg holder til på Åse og 
har Ålesund og kommunene rundt 
som distrikt. Han kommer gjerne 

hjem til kunden for å ta nøyakti-
ge mål av vinduene og gi råd om 
ruteinndeling og profilvalg. Deret-
ter produserer han sprossene og 
foretar montering. Dette sikrer god 
kvalitet og oppfølging. 

KVALITET: Odd Honningsvåg ved Sprossefabrikken Ålesund på Åse hjelper deg med vedlikeholdsfrie sprosser som varer i all slags vær.
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En av tre hytter 
underforsikret
Mens hytteprisen er nær do-
blet på fem år, står eiernes 
vurdering av innboet stille. 
TrygVestas oversikt over nor-
ske hytteverdier viser at en 
gjennomsnittlig norsk hytte 
er innboforsikret for bare 
200.437 kroner.

Norske hytteeiere må håpe 
på en vinter og vår uten frost, 
vann- eller brannskader. 
Skulle hytten bli utsatt for en 
skade, vil de fleste oppleve et 
økonomisk tap.

Leder for skadeseksjon byg-
ning og eiendeler i TrygVesta, 
Espen Jensen, råder hus- og 
hytteeiere til å sette opp en 
inventaroversikt, gjerne med 
bilder eller video av inventa-
ret, og fastsette innboverdien 
i forhold til en samlet bereg-
ning.


