
Lavakate vaativille käyttäjille 
työhön ja vapaa-aikaan



Vindic on uranuurtaja ja markkinajohtaja  
pohjoismaissa lava-autojen lavakatteissa

Vindic-lavakatteet suunnitellaan Ruotsissa ja 

Suomessa ja valmistetaan Virossa, joten voidaan 

puhua todellisesta pohjoismaalaisesta tuotteesta 

– Made in EU.

Lavakatteet valmistetaan korkaluokkaisilla mit-

tatarkoilla muoteilla. Valmistuksessa käytetään 

Gelgoat-lasikuitumaaleja joiden vakiovärisävyt 

aikaansaavat käyttövalmiin viimeistellyn pinnan.

Lavakatteen ulkopinta voidaan tämän jälkeen 

maalata ilman esikäsittelyä auton värisävyn mukai-

seksi asiakkaan tilauksen perusteella.

Tehtaalla maalatuille lavakatteille on ensin tehty 

primerointi, jonka jälkeen maalaus tapahtuu kor-

kealuokkaisissa automaalaamo-olosuhteissa.

Valmistus alkanut Ruotsissa 
1970-luvulla

Victorius Oy:llä on sertifioidut  
ISO 9000 ja ISO 14001 -standardien 

mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät

1002
ISO/IEC 17 021

nr/no. 3821
ISO  9001

nr/no. 3821 M
ISO 14001

ISO 9001:2008



Vindic-lavakatteet kestävät niin kesän helteitä kuin 

myös talven tulipalopakkasia, kuraa ja sohjoa.  

Tästä syystä kaikki tekniset komponentit kuten 

lukot, kaasujouset ja saranat on valittu huolella 

laadukkaiden toimittajien valikoimista.

Suunnittelussa on korostettu kestävyyden lisäksi 

käytännöllisyyttä. Tämä näkyy esim. sisustusmate-

riaalien valinnassa. Vindic-katteet on helppo pitää 

puhtaana vaikka painepesurilla. 

Käytön luottettavuus vuosienkin päästä on ensiar-

voisen tärkeä ominaisuus Vindic-katteissa ja siitä 

syystä esimerkiksi ikkunalasit asennetaan liimaa-

malla lasikuiturunkoon.

Joustava tuotantomme mahdollistaa lavakatteiden 

yksilöllisen räätälöinnin käyttäjän tarpeiden mukai-

sesti. Lavakatteita voidaan tarvittaessa muokata 

tai varustella laajan lisävarustevalikoimamme 

ansiosta.
Victorius Oy:llä on sertifioidut  

ISO 9000 ja ISO 14001 -standardien 
mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Vindic-lavakatteet on suunniteltu 
kestämään äärimmäisiä pohjoisia 

olosuhteita.

Kaikki tekniset komponentit on  
valittu huolella laadukkaiden  

toimittajien valikoimista

Vindic-lavakatteet on suunniteltu yksilöllisesti  
muodoiltaan ja teknisiltä mitoiltaan  

jokaiseen automalliin



Vindic Basic

Edullinen ja erittäin laadukas  
peruslavakate työkäyttöön

Vindic Basic -lavakate on maalattu korkealaatuisella 

Gelgoat-maalilla. Vakiovärit: musta, valkoinen,  

vaalean harmaa, tumman harmaa. Sisusta helposti 

pestävää lujitemuovia, joka on maalattu topcoatilla.

T-kahvalla varustetut tankolukot kaikissa ovissa.  

Lisävarusteena maalaus auton väriseksi, sisävalo.

Vindic Basic 900
Takaovi

Vindic Basic 1188
Edessä ja takana ikkuna, takaovi ja sivuovet. Tilavat, korotetut lavakate-
mallit saatavissa pitkälavaisille automalleille. 

Lukittava T-kahva

Katso mallikohtainen saatavuus ja varustevalikoima sivuilta 8-9. Lisätiedot: www.victorius.com

Vindic-mallistosta löytyy  
vaativalle työ- ja harrastus- 

käyttäjälle aina sopiva ratkaisu



Vindic STD

Suosittu, erittäin laadukas, slam-lukollinen  
lavakate ammatti- ja harrastekäyttöön

Slam-lukot, jotka lukittuvat ja kiristävät lavakatteen 

ovet automaattisesti kiinni. Takaoven lisäksi saata-

villa molemmille sivuille sivuovet.

Sisävalo vakiovarusteena. Lisävarusteena keskuslu-

kitus sekä maalaus auton väriseksi.

Vindic STD 0055
Takaovi

Vindic STD 1155
Edessä ja takana ikkuna, takaovi ja sivuovet

Slam-lukko on kätevä ja turvallinen lukitusjärjestelmä suojatulla 
lukkopesällä.

Lavakatteen sisäpinnat on pintakäsitelty topcoatilla, jolloin sivusta 
on valoisa ja helposti puhtaana pidettävä.

Katso mallikohtainen saatavuus ja varustevalikoima sivuilta 8-9. Lisätiedot: www.victorius.com



Vindic EX

Erittäin laadukas, korkean varustetason omaava 
lavakate mukavuudesta pitäville käyttäjille

Slam-lukot, jotka lukittuvat ja kiristävät lavakatteen 

ovet automaattisesti kiinni. Takaoven lisäksi  

molemmilla sivuilla sivuovet. Ovet on tuplalaminoi-

tu, jonka ansiosta ne ovat erittäin jäykät ja

pinnaltaan siistit ja sileät. Lisävalo vakiovarusteena. 

Lisävarusteena auton avaimeen integroitu keskus-

lukitus sekä maalaus auton väriseksi.

Katso mallikohtainen saatavuus ja varustevalikoima sivuilta 8-9. Lisätiedot: www.victorius.com

Slam-lukko on kätevä ja turvallinen lukitusjärjestelmä suojatulla  
lukkopesällä.

Lavakatteen sisäpinnat on pintakäsitelty topcoatilla, jolloin sivusta on 
valoisa ja helposti puhtaana pidettävä. EX-mallistossa myös erikois-
jäykistetyt tuplalaminoidut ovet.

Vindic EX 1155

Keskuslukitus



Vindic Styling

Tyylikäs kate kun käyttäjä arvostaa 
viimeisteltyä ulkonäköä, mutta ei 
kuitenkaan halua menettää työ- ja 
vaativaan harrastekäyttöön kuuluvaa 
käytännöllisyyttä ja huolettomuutta.

Vindic Styling -lavakatteet on maalattu auton  

väriseksi. Vakiovarusteena ikkunat kaikilla sivuilla, 

slam-lukot, sisävalo ja kattokaiteet. Uutuutena  

ikkunalliset sivuovet. Lisävarusteena keskuslukitus.

Vindic LID 800

Peittää ja suojaa kuorman
tyylikkäästi.

Vindic LID avautuu erittäin kevyesti kahden kaasu-

jousen avustuksella. Kansi on lukittava ja tarjoaa 

kuormallesi säänpitävän suojan. Pikalukituksen  

ansiosta suoja on myös nopea ja helppo irrottaa. 

LID voidaan varustaa myös kattokaiteilla.

Katso mallikohtainen saatavuus ja varustevalikoima sivuilta 8-9. Lisätiedot: www.victorius.com

Vindic erikoisratkaisut
Räätälöidyt ratkaisut 
lavapakettiautoihin

VW5D Transporter – Vindic STD 1188



BASIC

Automerkki Vuosimalli Korimalli 900 1100 0055 1155 High 900 High 1100 High 0088 High 1188

Toyota Hilux 2006 - DC

2006- EC

VW Amarorok 2010 - DC

VW T5, lyhyt lava 2004- D-ohjaamo

VW T5, pitkä lava 2004- E/D-ohjaamo

Isuzu D-Max 2012- CC

2012- EC

Nissan Navara 2005- DC

2005- EC

Mitsubishi L200 2010- DC

2010- CC

Ford Ranger 2012- DC

2012- SC

(Madza) Mazda BT50 2012- DC

2012- SC

VARUSTEET

Gelgoat-ulkopinta

Maalaus auton väriseksi

Sisältä maalattu valkoisella Topcoatilla

Lasikuituinen takaovi

Ikkunallinen takaovi

Etuikkuna

Lasikuituiset sivuovet

Ikkunalliset sivuovet

Sivuikkunat

Tuplalaminoidut ovet

Tankolukot T-kahvalla

Slam-lukot

Keskuslukitus

Keskuslukitus integroituna auton avaimeen

Jarruvalo Automerkkikohtainen (VW Amarok, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT50)

Sisävalo

Työvalo

Kattokaiteet

Kattoteline

Kattoteline autoon

Pitkän tavaran lasikuituinen kattolaatikko  
600 x 2700 mm

Pitkän tavaran kuljetusteline

  

Vindic pickup lavakatemallisto

Saatavilla              Lisävaruste              Vakiovaruste
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Vindic -lavakatteiden lisävarusteet

www.victorius.com

Kattokaiteet (80-1163) Säädettävä kattoteline (80-1218)

Kiinteä kattoteline Kattotelineen sivutuet

Kattoteline auton ohjaamon päälle Kattoteline lisäkorotuksella auton ohjaamon päälle 

Kattoteline kattokaiteisiin LED-sisävalo

Takaluukun tiivistesarja

Varusteltavissa tilauksen mukaan
• Työvalot

• Ilmanvaihto

• Ulosvedettävä lava

• Pitkän lavan kuljetuslaatikko

• Pitkän lavan kuljetusteline

• Kysy myös muista varusteista



Victorius tuoteryhmät

LAVAKATTEET JA -VARUSTEET
• Pick-Up autojen (lava-autot) katteet

• Pick-Up autojen styling-osat

• Pick-up autojen lavakaukalot

• Kevytperävaunujen Nordtop-lavakatteet

• Kevytperävaunujen Nordtop-umpikorit

 

SUKSIBOXIT
• Orginal 90

• Orginal 102

• Orginal 115

 

AHKIO- JA MÖNKIJÄTUOTTEET
• Moottorikelkka-ahkiot

• Hiihtäjän ahkiot

• Ahkioiden lisävarusteet

• Ahkiot pelastuskäyttöön

• Pyörävarustus ahkioon mönkijäkäyttöön

• Mönkijän tukkikärryn sisäkaukalot

• Cabin box

• Olokolo

 

PIENVENEET
• Yki 420

• Yki S 460

• Yki 485

• Yki 540 Jokivene

• Yki 540 Verkkovene

• Yki 440 Eräkanootti

• Yki Jolla

 

SIIRRETTÄVÄT TILARATKAISUT
• Työtilat

• Työmaasuojat

• Lipunmyynti- ja vartiokopit

• Kytkentätuvat ja -suojat

• Saniteettitilat

• WC-vaunut

• WC-kontit

• Siirrettävät WC:t

• Hätäsuihkut

• Taukotilat

• Taukovaunut

KEVYTPERÄVAUNUT
• Nordtop RM -trailerit

• Umpikori-trailerit

• Kylmäkuljetus-trailerit

• Kevyt umpikorivaunu

• Erikoistrailerit

• Peräkärryt

SOPIMUSVALMISTUS
• Teemapuistojen hahmot

• Teemapuistojen leikkipaikat

• Kiinteistöjen kosteiden tilojen kalusteet ja altaat

• Kiinteistöjen lattiaratkaisut

• Laatikot

• Keräys- ja kuljetusastiat  

• Säiliöt

• Säiliöiden päädyt

• Suksiboxit

• Suunnittelu

• Muotit

 

MUUT TUOTTEET
• Kylpyaltaat

• Kuraeteiset

• Hiekkalaatikot

• Paarit

• Polyuretaanilevyjen sahaus

• Moottoripyörien perävaunut

• Moottorikelkkojen perävaunut

• Kosteiden tilojen kalusteet

• Valumarmorituotteet

• Suihkulähteet

• Vedenkeräysastiat

www.victorius.comwww.victorius.com



Victorius Oy, Ahmasjärventie 16, 91300 Ylikiiminki   |   myynti@victorius.com   |   0207 780 610   |   www.victorius.com

FIBERFORM POLYESTER & KUNSTSTOFFPRODUKTE GMBH

Carl-Zeiss-Str 5, 14727 Premnitz OT Mögelin, Germany  |  Puh. 03386/211660

PLB VINDIC AB

 Box 148, 681 23 Kristinehamn 

Bodalsvägen 2B, 681 43 Kristinehamn, Sweden  |  Puh. 0550-800 35

IRIS FIBER OÜ

Saiakopli, Tapa vald, 45009 Lääne-Virumaa, Estonia

Shop-floor: Jägala mnt.2, Raasiku.  |  Puh: +372 50 34808

GARANT VARUSTEET 

Mäntysuonkatu 7 - 53550 Lappeenranta  |  Puh. 08 5 4170100

YKIMUOVI FINLAND  OY

RÄÄKKYLÄN MUOVI OY 

Ahmasjärventie 16, 91300 Ylikiiminki  |  Puh. 0207 780610

VICTORIUS OY ON POHJOISEUROOPPALAINEN, LAAJAN TUOTEVALIKOIMAN 

OMAAVA LUJITEMUOVIALAN KONSERNI, JOLLA ON SEKÄ OMIA ETTÄ 

ALIHANKINTATUOTTEITA.


