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De 10 vanligaste
frågorna införditt bryggköp!
1) Vadskall jaganvända för förankring?
Rörellerkättingochtyngder.Rör fungerarvidsand-, ler-eller
dybotten.Kättingochtyngderkananvändasvidalla typerav
botten.

2) Vadär det för skillnadpå era block?
Vi hartvå typeravblock-,devitablockenbeståravvärme-
behandladcellplast.Desvartablockenärencellplastkärna
medytterhöljeav formpressadpolyetenplast.Cellplastblock-
enbör inte ligga i vattnet undervinternmenvårapolyeten
blocktål såväl issomkemikalierochhårda tag.

3) Vadanvänder ni för virke?
Vårt virke impregnerasi skyddsklassAochärdetmiljövän-
ligastealternativet idag.Vi stårunderkontroll avSP,NTRoch
miljökontoret iMora.Vi geralltid20årsrötskyddsgaranti.

4) Hur lång livslängdhar era produkter?
20-30år.

5) Hur levererasera produkter?
Mindrevarorskickasmedpostpaket ellerDHL̓spaketservice.
Störreproduktersombryggorochannat skickasmedlastbil,
vanligtvisDHL.Fraktentillkommerpåpriset.

6) Vadhar era bryggor för flythöjd?
FlythöjdenpåvåraAP-bryggor (badbryggor) liggerpå
25-30cmövervattenytan.VåraBP-bryggor (båtbryggor)
flyterca50cmövervattenytan.

7) Hur görmanmedbrygganpå vintern?
Vårabryggormedsvartablockavpolyetenkanligga i under
vintern.Landgångarochbryggormedvitacellplastblocktål
issämreochbör läggaspå landundervintern.

8) Vadger ni för garantier?
Vi ger treårsgaranti förproduktionsfel samt femårshåll-
fasthetsgaranti påalla våraegentillverkadeprodukter.
Dessutomgervi 20årsrötskyddsgaranti påvårt virkeenligt
NTR̓srekommendationer.

9) Vadhar era bryggor för bärkraft?
VåraAP-blockbärca120kgochvåraBP-blockca240kg/st.
Sebärkraftenpåvarjeenskildbrygga.

10)Vilken typavbrygga behöver jag
omjagskall ha båtbommar?
VåraBP-bryggorärtillverkadefördettaanvändningsområde.
Brygganärviktad, förstärkt ochbalanseradföratt alla våra
båtbommarskall fungera-bådepåhöjdenochnärdegäller
stabilitet.Vill duhaenlitenbompådinbadbrygga, förekan,
passarvår lillabomSF35Eutmärkt.
Mer informationhittarduundergruppenbåtbommar.

??
???? ?? ??
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huvudkontor, trätillverkning, plasttillverkning, huvudlager samt
utlastning. Här har vi också direktförsäljning av det mesta inom
fritidsektorn. Förutomhela SF-sortimentet har vi en stor mängd
båttillbehör, husvagnsutrustning, trailerutrustning, fritidsutrust-
ning och tillbehör till salu. Allt till låga priser. Kort sagt -vi har
det somDuinte finner i andra affärer.

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Direktnr: 0225-595901
janne@svenskaflytblock.se

Våra säljareVåra säljare
-de dustöterpå först!-de dustöterpå först!

Idrottsvägen8-14, Box 5, 77621Hedemora
Fax 0225-595919

info@svenskaflytblock.se•www.svenskaflytblock.se
org.nr556092-7203

SÄLJARE
Direktnr: 0225-595905
micke@svenskaflytblock.se

Välkommen tillVälkommen till
Svenska FlytblockAB!Svenska FlytblockAB!

••

MEKANISKAVERKSTADENMEKANISKAVERKSTADEN VENSKA YT CK AB
I vårmekaniska verkstadpå Stadsberget tillverkar vi detmesta av
vårt järntillbehörssortiment, liksomalla typer av våra båtbommar.
FörDigsomkund innebär det att vi har kapacitet att tillverka det
mesta i stål till rätt pris.

Stadsberget, Hedemora, 0225-595925

LAKELANDTRÄSKYDDLAKELANDTRÄSKYDD
Vår tryckimpregnering av virke ligger i Kråkberg, 3 kmnorr om
Mora. Där har vi också försäljning av ett begränsat lager av SF-
gruppens produkter på plats. Företaget impregnerar allt virke åt
SF-gruppen och är certifierat av SPFI (Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut). Under kalla vinterdagar kan det vara stängt
beroende på frysrisk hos virket vid impregneringen.All impregne-
ringär fri frånmiljögifter.

Box63, Kråkbergsvägen78, 79233Mora , 0250-16671

Tel. 0225-595900Tel. 0225-595900

Måndag-Torsdag
08.00 -17.0008.00 -17.00

Fredagar
08.00 -16.0008.00 -16.00

lunchstängt 12.00-12.45alla dagar
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Spillersboda 2399, 76192Norrtälje
info@marinflytbryggan.se•www.marinflytbryggan.se

org.nr556747-0652

Marinflytbryggansfabrik/lagerärbelägetiSpillersboda,
12kmfrånNorrtäljepåvägentill Kapellskär.Vi äralltid
välförsedda i vårt lager, vilket medför kort leveranstid
förDig.Välkommenatt takontaktmedosspertelefon,
för vetskapomatt personal finnspå plats, för rådoch
tipsfördinbrygganläggning.

MattiasRudert
REGIONCHEF

Prästkragensväg44, 13245Saltsjö Boo
anders.bengtsson@marinaprodukter.se•www.marinaprodukter.se

Stockholm

kommerhärattmarknadsföraochsäljaSF-produkter i
StockholmsamtMälardalen.
Marina Produkter AB i Stockholmhar ett lager med
Svenska Flytblocksprodukter påDjurösomär lätt att
nåvialand-ellersjövägen.Vihjälpergärnatillmedera
bryggor, stora somsmå.Vi gör allt från planering till
utläggningmenävenannanentreprenadför hamnar/
badplatserochprivatpersoner.Självklart kommervi ut
ochbesökerer föratt diskuteraerabehovpåplats.

08-641699008-6416990
070-2456265070-2456265

••

••

0176-2216350176-221635
070-8126528070-8126528
0768-1267160768-126716 Pär

Mattias

Norrtälje
FÖRSVENSKAFLYTBLOCKAB

FÖRSVENSKAFLYTBLOCKAB



4

MotalaMotala

Violgatan10, 59172Motala
bengt@svenskaflytblock.se•www.svenskaflytblock.se

org.nr556719-4883

om Du har bryggproblem. Jag erbjuder allt från
projektering till färdig anläggning. Mina lagerre-
sursermedför att jag endast görmindre leveranser
frånMotala.Meddengoda leveransberedskapsom
fabrikerna i Hedemora håller, kanleveransske inom
någonveckautomunderhögsäsongen.Närdet gäl-
ler bryggor och bommar avtalar vi leveranstid vid
ordernsuppgörelse.Ringsågörjagettavtalatbesök
hosmigellerhemmahosDig!

0141-2164 800141-2164 80
070-8126528070-8126528

BengtHelgesson
REGIONCHEF

Fiskhamnsgatan6C, 41458Göteborg
fredrik.p@marinaprodukter.se•www.marinaprodukter.se

Vi på Marina Produkter AB har marknadsfört och
såltSF-produkteri västraochsödraSverigeunderen
längretid.Vihjälpergärnatillmederabryggor,stora
somsmå. Vi gör allt från planering till utläggning
menävenannanentreprenadförhamnar/badplatser
ochprivatpersoner.Självklartkommerviutochbesö-
kerer förattdiskuteraerabehovpåplats.

076-3115778076-3115778

FÖRSVENSKAFLYTBLOCKAB

FÖRSVENSKAFLYTBLOCKAB

Västra/Södra SverigeVästra/Södra Sverige

••

••

VardagarVardagar
08.00 -17.0008.00 -17.00
lunchstängt 12.00-13.00
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ÖrebroÖrebro
Repslagarnärett komplettbåtvaruhussomkantillhandahålla
allt försjön.Båtar,motorer, trailersochengedigentillbehörs-
butikmeddebästamärkenapåmarknaden.Vi kanävenhjälpa
tillmedserviceochvinterförvaringavdinbåtnärdet ärdags.
Besökgärnavårhemsidawww.repslagarn.sedärduhittarvårt
sortiment.

AUKTORISERATSÄLJKONTOR
MEDLAGERFÖR
SVENSKAFLYTBLOCKAB

Karosserigatan4, 70111Örebro

MEDVISSTLAGERFÖR
SVENSKAFLYTBLOCKAB

Forsell Bygg&Marinmarknadsför förutommarinaprodukteräven
byggmaterial,småbåtar, trailar, jaktutrustningochövrigt fritidsmaterial.
Utställningarharvi påbådasäljorterna.

GunnarsbynGunnarsbyn
Nordcraft AB saluförSF-produkter i Norrland.Vi tillverkarochutföräven
egnaprodukterochtjänstersom:Vedeldadebadtunnorochvildmarksäventyr.
Vänligenkontaktaossförebesök,välkommna!

AUKTORISERATSÄLJKONTOR
MEDVISSTLAGERFÖR
SVENSKAFLYTBLOCKAB

Kurt Selberg

info@repslagarn.se

019-311200019-311200

0270-4299300270-429930

BollnäsBollnäs
SöderhamnSöderhamn

0278-121000278-12100

Ina 206, 82691SöderhamnIndustrigatan14(Häggesta), 82141Bollnäs

info@nordcraft.se

070-5378209070-5378209

info@forsellbyggmarin.se info@forsellbyggmarin.se

•

••

••

••
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FLYTKROPPARFLYTKROPPAR

Tryckimpregnerat virkeTryckimpregnerat virke

ABU-BLOCK Cellplast vit.1000001
ABU-blocken tillverkasstyckvisdirekt i formar, vilket ger opåverkanpå cellplaststruktu-
renochenslät utsida, somupptar ett minimumav vatteneftermånga år på sjön. Den
rektanguläraöversidanäravpassadföriläggningivårabryggorsblockfack.Låsningenpå
platsskermedhjälpav enspikeller skruvgenomramen. Enprisbilligflytkroppävenför
självbyggaren.Fribordshöjdpåbrygganärca350mm.Egenvikt 6,5kg.
Dimension1.250x510x400mm.Cellplastkvalitet 25g.

Volym253liter. Bärkraft ca245kg.

FU-BLOCK Cellplast vit.1000004
Placerasi bryggramenovanpå våraAP ochBP-blockföratt uppnå enmaximal bärighet.
Genomatt gjuta blocken i formär alla cellplastkulor, hela vilket gör att någonuppsug-
ningavvattenejskeravcellerna.(Till skillnadfrånsågadeblock).Denrektangulärakrop-
penpassar i blockfackenpåsåväl gamla somnyabryggoravvår tillverkning.
Dimension1.000x500x140mm.Cellplastkvalitet 25g.Vikt 2,5kg.
Extrabärkraft ca70kg/block.

Volym72liter. Bärkraft ca70kg.

AP-BLOCK Svart.1000002
Etthöljeavpolyetenocheninvändigkroppavformgjutencellplast.Medett lockavpoly-
etenochspecialtillverkadskruvspikslårmanfast denkomplettaflytkroppeni bryggram-
ensundersida. ”Lådkonstruktionen” görbrygganmycket stabil och tålig. Polyetenhöljet
ger bra skydd åt cellplastenmot spill av bensin, olja och syror. AP-blocket finns i UV-
beständiga färgen svart och komplett med skruvspik. Egenvikt 7,4 kg. Cellplastblocket
kan även ersätta de gamlaAU-blocken. Dimension exkl. krage 1.000x500x250mm.
Cellplastkvalitet 25g.Gerenfribordshöjdpåbrygganpåca350mm.

Volym125liter. Bärkraft ca120kg.

BP-BLOCK Svart.1000005
Samma utförande somAP-blocket ovan. Detta block är avsett för rena båtbryggor.
Fastspikat i bryggans ramger blocket en fribordshöjd på 550 mm. 25 st skruvspikar
ochlocket till pontonen ingår i priset. Förenbrygga ärdenna typav blockettmåstedå
höljet i varvacuumformadpolyeten förstärker cellplastenmot slag och stötar samtidigt
somdet skyddarmot spill av bensin,oljamm.BP cellplastenkanävenersätta degamla
BU-blocken. Blocket levereras i UV-beständiga färgensvart. Lockmått 585x1.090mm.
Dimensionexkl.krage1.000x500x500mm.Egenvikt 12kg.Cellplastkvalitet 25g.

Volym250liter. Bärkraft ca240kg.

Fingerskarvat virke. Permeter.
Strl längd vikt/ impreg. löpmet./ artikel
imm styck styck klass kbmnob. nummer

35x145 5,25 15,15 CCP-A 202,8 0134145
45x145 6,33 28,00 CCP-A 133,3 0145956
45x145 6,40 28,24 CCP-A 133,3 0145146
45x145 7,35 33,75 CCP-A 133,3 0145147
45x145 8,50 39,15 CCP-A 133,3 0145148

Hyvlat furuvirke. Permeter.
Strl tum vikt/ impreg. löpmet./ artikel
imm mått meter klass kbmnob. nummer

16x95 3/4x4 1,14 A 526,3 011640
22x143 1x6 2,25 A 266,7 011060
28x120 11/4x5 2,40 A 250,0 012850
34x70 11/2x3 1,71 A 350,0 011530
34x145 11/2x6 2,96 A 202,8 011560
34x195 11/2x8 4,56 A 131,6 011580
45x70 2x3 2,25 A 266,7 012030
45x145 2x6 4,50 A 133,3 012060

NTR-godkänt,giftfritt virketill lågapriser!
20-årsrötskyddsgaranti.
Allt vårt virke är godkänt av Kemikalieinspektionen, NTR och SP enligt
KIFS 2003:3 för försäljningoch användningöverallt. Du kanäven köpa
virke i paket eller stora partier i fallande eller exaktkapade längder hos
oss.Virket ärDALAVIRKEsommedförhögkvalitet.
RingHedemora 0225-595900för offert!

Däckbrädor, klassAB/ADäckbrädor, klassAB/A
BP-block, 250literBP-block, 250liter
Ramreglar, klassARamreglar, klassA

till vårt bryggsortiment
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BRYGGORBRYGGOR
Prisvärda,komplettapaket förprivatpersoner!

För våra kunder somvill använda sin brygga för både båt-och soltid
är detta bryggpaket framtaget. Med 8 st flytkroppar under bryggan är
stabilitetenhögochkompensationmot snedbelastningär även inbyggd
i landgången.Alla flytkroppar somingår i paketet är svarta och av vår
bästakvalitetAP.LandgångenharalltidsvartaBP-block.Enorangealt.vit
mjukkantskyddslistkanmonterasmotnedsattprispåbrygganslångsidor

ochytterkant. Bryggpaketet levereras färdigt från fabrikeller distriktsla-
gerochär fullt färdigt försjösättning.

Valfritt ingårankringsöglorförkättingellerkassettöglorförröripaketpri-
set. Förankringsdelarna i vattnetmåstebeställasextra efterutläggnings-
platsernasvarierandeförhållanden.

Bryggkantlisternaochbadstegenärextrautrustning.Bryggkantlisternaochbadstegenärextrautrustning.

PrivatpaketetPrivatpaketet

Ekonomipaketet är enförminskadsläktingtill vårt privatpaket. I paketet
ingår landgång, brygga, gångjärnskopplingochvalfria ankringsöglor för
kättingellerkassettöglor i 2”-utförande.
Vår oranga alt. vita kantskyddslist kanmonteraspå bryggans långsidor
ochytterstakortsida,mot subventionerat tilläggspris.
FlytkropparnaärvåraABU-block(4st) vilketgerenhögbärkraftochsta-
bilitetpåbryggan.Förankringenivattnet ingårinte,dåolikaförhållanden
råderpå varje utläggningsplats. Bryggpaketet är vid leveransenklart för
sjösättningmedallakopplings-ochförankringsbeslagmonterade.

EkonomipaketetEkonomipaketet

Tekniska specifikationer:
1brygga,2x3,4m.6stAP-block
1landgång1,1x2,95m.1stAP-block
1gångjärnssats, typ1,monteradpåpaketet
4kassettögloralt.ankringsöglorförkätting

Kantskyddslist kan du få monterad till extrapris!

1203343

PopulärPopulär
storsäljare!storsäljare!

Bryggkantlisternaochbadstegenärextrautrustning.Bryggkantlisternaochbadstegenärextrautrustning.

Flythöjdöver vattenytan, 32cm.

Tekniska specifikationer:
1brygga,2x4,55m.8stAP-block
1landgång1,1x4,1m.1stAP-block
1gångjärnssats, typ1,monteradpåpaketet
4kassettögloralt.ankringsöglorförkätting

Kantskyddslist kan du få monterad till extrapris!

1204582
1204584, brunimpregnerad
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Bryggkantlisternaärextrautrustning
menbadstegeningår i paketpriset.

BadochFiskepaketBadochFiskepaket

Vårt Bad-ochFiskepaket är enkomplett anläggningför alla. Paketet har
enextrabredlandgång(1,5meter) ochhögrebärkraft ännormalt föratt
rullstolsbundna lätt skall kunna tasigutpåbryggan.
Plattformenbeståravtvåbryggorsomärihopkoppladepåbredden.Detta
gör att måttet på plattformen blir hela 4 x4meter. Varje brygga bärs
uppav 8stAP-blockochdensammanlagda bärkraftenblir 1,6 ton.Den
lågaflythöjden(30-35cm) ochhögabärkraftengörplattformenmycket
stabil ochlämparsigdärförmycket bra förmänniskormedolika typerav
rörelsehinder.
I paketet ingår vår 4-stegs badstege i varmgalvaniserat helsvetsat stål.
Enbeprövadprodukt somsedan30år är Sverigesmest sålda badstege.
Staketet somingår i Bad-ochFiskepaketet kanfåsi tvåolikautföranden:
standardstaketet består av stolpar och två tvärreglar. Detta staket kan
varierasidetoändligabådevadgällerplaceringochhöjd.Mankanexem-

pelvisvälja att ta bort denövre tvärregelnpå eneller flera sektioner för
att göradetmöjligt förrullstolsburnaattmeta frånbryggan.
Nytt i sortimentetärvårtkorsvirkesstaketsomlevererasi enmeterssektio-
ner för infästning i bryggkantenmedbyggbeslag.Detta staket har blivit
mycket populärt och ger bryggan ett litet exklusivare utseende. Nytt är
också att Bad-ochFiskepaketet kan fås i både vanligt tryckimpregnerat
virke somhar den typiska grönaktiga tonen samt pigmenterat tryckim-
pregnerat virkesommedårenantarennästanteakfärgadnyans.

Observera att förankringsbeslag för valfri förankringsmetod
ingår i Bad-och Fiskkepaketets pris - vald förankringsme-
tod, kätting och tyngder eller förankringsrör tillkommer. Vi
rekommenderar våra lätthanterliga bojfaststenar som ank-
ringstyngder.

Specialutformat

-anpassat för rörelsehindrade.

Flythöjdöver vattenytan, 30-35cm.

Tekniska specifikationer:
2bryggor,2x4,1m.8stAP-blockperbrygga
1landgång1,5x4,1m.2st nedbyggdaAP-block
4hörnjärn,176mm,monteradepå fabriken
2raka järn,500,monterade
1landgångsjärn,Typ2,monterat
4kassettögloralt.kättingsöglor,monterat efterö.k.
1badstege,4-steg,medträsteg
1staketsats, i paket,enligt bilden

1404162
1404163, brunimpregnerad
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BADANLÄGGNINGAR
Färdiga paket -somvi kan rekommendera.Färdiga paket -somvi kan rekommendera.

L-formadbadanläggningL-formadbadanläggning

Bad-ochsmåbåtsbrygga.
FörslagpåCombibryggor2x6,40mmedAP-block.
Inga förankringsdetaljer i vattnet ingår.
Bryggankanvinklasvalfritt åt vänsterellerhöger.
Vi rekommenderar förankringmed2-tumsgalvaniseraderör.

Tekniska specifikationer:
5bryggor,2x6,4m.8stAP-block
1landgång1,1x4m.1stAP-block.Nb
1landgångjärn, typ1,monteradpåpaketet
5hörnjärn,176mm,monterade.
7raka järn, ”500”,176mm,monterade.
1vinkelkoppling,176mm,monterad
8kassettöglor, för2tumsgalvrör
2badstegar,4impregneradeträsteg

1100012

Allt förankringsmaterial tillkommer.

Brygga6,4x2m.

T-formadbadanläggningT-formadbadanläggning

Badbrygga i T-form.
FörslagpåCombibryggor2x6,40mmedAP-block.
Inga förankringsdetaljer i vattnet ingår.
Flythöjdenövervattenytanärca35cm.

Tekniska specifikationer:
7bryggor,2x6,4m.8stAP-block
1landgång1,1x4m.1stAP-block.Nb
1landgångjärn, typ1,monteradpåpaketet
6hörnjärn,176mm,monterade
10raka järn, ”500”,176mm,monterade
2vinkelkoppling,176mm,monterad
9kassettöglor, för2tumsgalvrör
2badstegar,4impregneradeträsteg

1100022

Brygga6,4x2m.

U-formadbadanläggningU-formadbadanläggning

Badbrygga i U-form.
ABU-block4,55m
AP-block5,25m
Inga förankringsdetaljer i vattnet ingår.
Flythöjdenövervattenytanär förABU-
ochAP-bryggorca35cm.

Tekniska specifikationer:
9bryggor,2x5,25m. A-block
2landgångar1,1x4m.1stAP-block
2gångjärn, typ1,monteradpåpaketet
6hörnjärn,176mm,monterade
14raka järn, ”500”,176mm,monterade
2vinkeljärn,176mm,monterad
12kassettöglor, för2tumsgalvrör
4badstegar,4impregneradeträsteg

ABU 1100080
AP 1100091

Badbryggor4,55malt. 5,25m.

H-formadbadanläggningH-formadbadanläggning

Badbrygga i H-form.
ABU-block4,55m
AP-block5,25m
Inga förankringsdetaljer i vattnet ingår.
Flythöjdenövervattenytanär förABU-
ochAP-bryggorca35cm.

Tekniska specifikationer:
13bryggor,4,55alt.5,25m. A-block
2landgångar1,1x4m.1stAP-block
2gångjärn, typ1,monteradpåpaketet
8hörnjärn,176mm,monterade
18raka järn, ”500”,176mm,monterade
4vinkelkopplingsjärn,176mm,monterad
16kassettöglor, för2tumsgalvrör
4badstegar,4impregneradeträsteg

ABU 1100120
AP 1100131

Badbryggor4,55m
alt. 5,25m.
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BryggöverdelarBryggöverdelar

Landgångsöverdelar
Strl volym vikt kg artikel
im överdel överdel utanblock

1,1x2,95 0,5 65 1113000
1,1x4,10 0,7 80 1114000
1,1x5,05 0,9 105 1115000

Överdelarna består av minst 4 st längsgående bärreglar inbördes för-
enademedtvärreglar.Däcketäravhyvlad,spåradplank.Spikenärgalva-
niseradskruvspik. Impregnering i klassNTRA.Överdelarna är identiska
medvåraCombibryggor.Andra storlekar tillverkaspåbegäran.

Bryggöverdelar. 1,5m.
Strl volym vikt kg artikel
im överdel överdel utanblock

1,5x2,95 0,7 80 1153000
1,5x4,10 1,0 95 1154000
1,5x5,25 1,3 115 1155000
1,5x6,40 1,2 160 1156000
1,5x7,55 1,4 195 1157000

Bryggöverdelar. 2,0m.
Strl volym vikt kg artikel
im överdel överdel utanblock

2,0x2,95 1,0 100 1203000
2,0x4,10 1,3 120 1204000
2,0x5,25 1,7 150 1205000
2,0x6,40 2,1 190 1206000
2,0x7,55 2,5 235 1207000

Tekniska specifikationer:
Ramvirke/mellanslag 34x145mm
Däckbrädor,spårade 23x145mm

LandgångarLandgångar

Strl antal egenvikt volymmed artikel
im block medblock AP-block AP-block

1,1x2,95 1 80kg 0,8 1113012
1,1x4,10 1 100kg 1,0 1114012
1,1x5,05 1 100kg 1,0 1115012
1,5x2,95 2 100kg 1,2 1153022
1,5x4,10 2 130kg 1,5 1154022
1,5x5,25 2 150kg 1,8 1155022

Landgångarna passar alla bryggor med A-block. Inga kopplingsbeslag
ingår i priset. Till landgångar med bredd 1,1 m som skall ha ledad
förbindelse med bryggan rekommenderar vi våra landgångsjärn Typ 1
ellerTyp2.

medAP-block

Tekniska specifikationer:
Ramvirke/mellanslag 34x145mm
Däckbrädor,spårade 23x145mm

All spikärvarmgalvaniseradskruvspik
Allt virkeär tryckimpregnerat i klassA

Till landgångar med bredden 1,5 meter rekommenderar vi landgångs-
koppling Typ 1 eller två par ” ledat hörn-rakt järn”, omutläggnings-
platsen är i ett utsatt läge. För järnbeslagmonterade på fabrikengäller
separatapriser i prislistan.

BadbryggorBadbryggor

Strl antal bärkraft egenvikt volym artikel
im block kgbrutto cakg ABU ABU-block

2,0x3,40 4 980 160 2,7 1203041
2,0x4,55 4 980 230 3,8 1204541
2,0x4,55 6 1470 240 3,8 1204561
2,0x6,40 6 1470 270 5,0 1206061
2,0x6,40 8 1960 285 5,0 1206081

Däckningsvirket är spårat på översidan för att minska halkrisken. Allt
virke är impregnerat i klassA (enligt KI, NTR och SP). ABU-bryggornas
sammankoppling måste p.g.a. konstruktionen ske med raka järn ”Typ
500” -medellerutanmutterplattor- ellermedledadejärnkopplingar.
Kopplingsbeslageningårinteibryggprisetutanmåstebeställasextra.Vid
användande av mutterplattor vill vi gärna framhålla enkelheten i ihop-
kopplingen av flera bryggsektioner. Sammankopplingen skermeden17
mmblocknyckel frånutsidanav bryggramen.Monteringenpå vårengår
snabbtochlätt utanatt händernabehövervaranere i det kalla vattnet.
Kopplingenblirmycket stabil ochstryktålig.

ABU-blockenharenbärkraft påhela245kgperstyck.
Längdenpådessabryggorär intedensammasompåövrigabryggor.
Föratt värnaommiljönharallt virkeundervattnet tagitsbort.

Flythöjdöver vattenytan, 40cm.

2metermedABU-block

Tekniska specifikationer:
Yttre ramreglar 45x145mm
Mellanreglar 34x145mm
Spåraddäckning 23x145mm
Impregnerat furuvirke klassA
All spikärvarmgalvaniseradskruvspik

utanblock
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BrygglisterBrygglister Monteradetill paketpriserpå fabrik.
Till våra bryggor i paket har vi tagit framett specialpris förmonteringav
kantlister på bryggans kort-och långsidor. Ingående list är vår sk P-list
somfinns i orange alt. vit färg. Efter monteringen täcker listen en bit

av översidan och kantenpå bryggan. Listenminskar risken för att få in
stickor i kropp och fötter vid ombordkravlande från vattnet. Du finner
listenstyckvisi katalogenpåsid38.

MonteradepåEkonomipaketet 250032 MonteradepåPrivatpaketet 250034

CombiCombi

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
1,5x2,95 4 500 140 1,9 1153042
1,5x4,10 4 500 155 2,6 1154042
1,5x4,10 6 750 165 2,6 1154062
1,5x5,25 6 750 210 3,4 1155062
1,5x5,25 8 1000 220 3,4 1155082
1,5x6,40 8 1000 260 4,1 1156082
1,5x6,40 10 1250 270 4,1 1156102
1,5x7,55 10 1250 310 4,9 1157102
1,5x7,55 12 1250 310 4,9 1157122

VåraCombibryggorärettprisvärt alternativ till vårtbryggprogram.Vihar
pådessabryggortagit bortmedarochövrigadetaljerundervattnet utan
att ge avkall på bryggornas hållfasthet. För att uppnå detta, kan dessa
bryggor bara levereras medAP-eller BP-block. Blocken tål mycket väl
infrysningi isenpåvintern.Detmanbörseuppmedärvattenståndsvaria-
tionerunder isperiodensamtutläggningsplatserdärskruvisförekommer.

Flythöjdöver vattenytan, 35cm.

BadbryggormedAP-block

Tekniska specifikationer:
Ramochmellanslag 34x145mm
Spåraddäckning 23x145mm
Impregnerat furuvirke ACQ1900/A
Bryggornasramtjocklek 45x145mm
All spikärvarmgalvaniseradskruvspik
Virket hyvlatmedrundakanter.

Combibrygga. Bredd1,5m.

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
2,4x5,25 8 1000 300 5,4 1245082
2,4x6,40 10 1250 360 6,6 1246102
2,4x7,55 12 1500 390 7,8 1247122

Combibrygga. Bredd2,4m.

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
2,0x2,95 4 500 170 2,5 1203042
2,0x4,10 6 750 220 3,5 1204062
2,0x5,25 6 750 240 4,5 1205062
2,0x5,25 8 1000 270 4,5 1205082
2,0x6,40 8 1000 300 5,5 1206082
2,0x6,40 10 1250 320 5,5 1206102
2,0x7,55 10 1250 350 6,5 1207102
2,0x7,55 12 1500 360 6,5 1207122

Combibrygga. Bredd2m.

Combibryggorna passarCombibryggorna passar
sombåde bad- ochsombåde bad- och
småbåtsbryggorsmåbåtsbryggor

Strl antal bärkraft egenvikt volym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
1,1x4,10 3 360 120 1,8 1114042
1,1x5,25 4 480 140 2,3 1115052
1,1x6,40 5 600 160 2,8 1116062

Vi rekommenderar våra kunder att endast använda denna bryggtyp för
att förbinda landgångmedbrygga på långgrunda ställeneller där bryg-
ganärminst 1,5meterbred.Detta föratt stabiliseraupputliggaren.
På många långgrunda ställen kan vår rörbrygga vara ett både billigare
ochbetydligt stabilarealternativ.
ÄrDutveksam-hörmedvårt närmastesäljkontor!

Flythöjdöver vattenytan, 30-35cm.
AllaAP-utliggare saknarmedar undertill.

UtliggareUtliggare medAP-block

P.g.a. att vi på dessa bryggor inte kansätta blockenparvis i ramenutan
måsteplaceradompåtvären,såblirdomranka.Anledningenärattutlig-
garen är för smal för en normal blockplacering. Men i förbindelsemed
bredarebryggorfungerardomalldelesutmärkt på långgrundaställen.
AP-blockens skyddande polyetenhölje tål mycket väl de slag och stötar
somkanuppståunderkortaperioderavbottenkänningar.
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Våra friflytandebadflottar i paket är enstorsäljare.Det är stabila flottar
medskyddslistmonteradruntomochenbadstegesåattmanlätt kanta
sigupppåden.Vår intentionär att uppnå högsta stabilitet på flottarna.
Blockplaceringenärheltannorlundaänpåvåraövrigabryggorochdärför
kan inte flera flottar sammankopplasmedvarandra. Flottarna levereras
medsvart färgpåblocken.
Vid förankringen av flotten rekommenderar vi att kättinglängden be-
räknas till 3 ggr vattendjupet. Mittplaceringen av kättingen på flotten
minskar riskenfördykskador.
Kantlistenskyddarfrånstickorochbadstegenunderlättarförsimmareatt
kommaombordpåflotten.

Flythöjdöver vattenytan, 35cm.

BadflottepaketBadflottepaket PopulärPopulär
storsäljare!storsäljare!

Tekniska specifikationer:
1badflotte,eftervaldstorlek
1vinkellist,P-listmonteradpåalla sidor
1mittankringsbygel,monteradi flottcentrum
1badstege,4steg,komplettmedträsteg

2,4x3,4m, 8st AP 1263383
2,6x4,55m, 10st AP 1264403

Våra bojfaststenarVåra bojfaststenar
löser alla utläggningsproblem!löser alla utläggningsproblem!

Paketpris=Paketpris=
10 % rabatt !10 % rabatt !

Hopptornsbryggorna är specialtillverkade med en blockplacering och
blandningsomkompenserar både för hopptornets tyngdochanvändar-
belastning.Därmedökassvårighetenförenoönskadtippningsomibland
okynniga ungdomsgäng försöker åstadkomma. Med våra hopptorns-
plattformarkanduävensättaanläggningenfriflytandeisjön.Viharäven
gjort paketlösningar av kompletta hopptornmed bryggor. Dessa paket
innehållerbryggaellerplattformsominkluderarhopptornenochbadste-
gar i 4-stegsmodell medträsteg.Alla kopplingsbeslagöver vattnet ingår
i paketet.Alla beslagochkopplingarsitterpåplatsredanvidleveransen
frånvår fabrikellervåra lager.

HopptornsplattformHopptornsplattformmedellerutantorn.Flytkompenserade

Den här skylten sitter som standard på minst 2 sidor på våra hopp-
tornspaket och ingår i paketpriset. I övriga fall kan den beställas som
tillbehör.

260110

Bryggor ochplattformar utan torn
Hopptornsbrygga, 2,4x5,25m,för1-2mtorn 122450
Hopptornsbrygga, 2,4x6,40m,för1-2mtorn 122461
Hopptornsplattform, 4,8x5,25m,för3mhopptorn 124850
Hopptornsplattform, 4,8x6,40m,för3mhopptorn 124860

1-meterstornpåenflytkompenseradhopptornsbrygga.

Bryggor ochplattformarmed torn i paket
Hopptornspaket, brygga2,4x5,25m,medhopptorn1m. 120140
Hopptornspaket, brygga2,4x6,40m,medhopptorn2m. 120142
Hopptornspaket, plattform4,8x5,25m,medhoppt.3m. 120144
Hopptornspaket, plattform4,8x6,40m,medhoppt.3m. 120145
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LandgångarLandgångar

BRYGGOR

Strl antal egenvikt volymmed artikel
im block medblock AP-block AP-block
1,1x4,10 1 100kg 1,2 1114015
1,1x5,05 1 120kg 1,5 1115015
1,5x4,10 2 130kg 1,8 1154025
1,5x5,25 2 165kg 2,2 1155025

Landgångar med BP-block saknar medar men dom kan erhållas mot
pristillägg. Kopplingsjärn mellan bryggan och landgången ingår inte i
styckpriset.

Tekniska specifikationer:
All spikärextratrumlad,varm-
galvaniseradskruvspik.
Allt virkeär tryckimpregnerad
klassA.

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
2,0x5,25 6 2000 340 7,1 1205065
2,0x5,25 8 2000 340 7,1 1205085
2,0x6,40 8 2000 440 8,7 1206085
2,0x6,40 10 2500 460 8,7 1206105
2,0x7,55 10 2500 530 10,3 1207105
2,0x7,55 12 3000 550 10,3 1207125

Båtbrygga. Bredd2m.

BåtbryggorBåtbryggor
Bryggornaäravsedda förutläggninginnanförskyddandepirermendom
tål enhel del vindochvågor, fullt i klassmedträ-betongbryggor, ochär
byggda förbåtbomsplaceringpåbådasidor.
Ramvirket ärkraftigtmedinlaggda förstärkningardärdet behövs.
Däcket är i räfflad, specialhyvladprofilmedtjockleken1tum.Våramest
såldabåtbryggorberoendepådetkraftigautförandet,underhållsfriheten
ochdet förmånligaprisläget.

medBP-block

Flythöjdöver vattenytan, 50-60cm.

Tekniska specifikationer:
Ramochmellanslag 45x145mm
Däckningsbrädor 23x145mm

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
1,5x5,25 6 2000 370 5,4 1155065
1,5x5,25 8 2000 380 5,4 1155085
1,5x6,40 8 2000 420 6,5 1156085
1,5x6,40 10 2500 450 6,5 1156105
1,5x7,55 10 2500 480 7,7 1157105
1,5x7,55 12 2500 480 7,7 1157125

Båtbrygga. Bredd1,5m.

Strl antal bärkraft egenvikt fraktvolym artikel
im block kgbrutto cakg AP-block ABU-block
2,4x6,40 10 2500 550 10,4 1246105
2,4x7,55 12 3000 630 12,3 1247125

Båtbrygga. Bredd2,4m.

Våranmest såldaVåranmest sålda
båtbrygga!båtbrygga!

Bryggorna levereras endast med BP-block. Polyetenhöljet skyd-
dar cellplastenmot spill av bensinocholja somannarsär endirekt hot
mot cellplaststrukturen.Bryggtypenärdirekt avpassadförmonteringav
alla våra SF-Bommar.Genomegenimpregneringkanvi ocksågarantera
enoptimal livslängdpåallt ingåendevirkedåvi själva styr tillverknings-
processenfråninköpavmaterial framtill färdigbrygga.
Hanteringenavvirketstårunderövervakningavberördamiljömyndighe-
terKI,NTRochLänsstyrelsenochmedkvalitetslicenserutfärdadeavSP.

medBP-block, kvalitetsbryggormedBP-block, kvalitetsbryggor
framtagna för kommunerframtagna för kommuner
och föreningar!och föreningar!

medBP-block
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Bryggornaärtillverkadeibredden2,4meter.MARINärdenendaträbryg-
ganpåmarknadensomklararinternationelltuppsattabelastningsnormer.
Normen innebär att brygganskall tåla en jämnt utbreddbelastning från
däcketscentrumlinjeut till långsidanutanatt lutningsvinkelnöverskrider
vissagivnagradtal i allmänhet7°.
Dessa tuffa krav klarar endast några få modeller av trä-betongbryggor.
HD-beteckningeninnebärattbryggornaärextrakraftigaochattFU-block
är inlagda i bryggramen.Det ökarbärkraftenmedca70kgperBP-block.

Konstruktionen på flytkropparna gör cellplasten väl skyddadmot kemi-
kaliespill sombensinocholjor.
Livslängdenärpraktiskt taget obegränsadvidnormalt underhåll.
Alla våra kopplingsbeslag och tillbehör passar att användas på dessa
bryggor. MARIN-bryggorna tillverkas endast i 6,4 m. eller 7,55 meters
längd. Längsytterkanterna medföljer enkraftig regel somär avseddatt
fästatillbehörsombåtringarellerbåtbommar.Regelnfästespåplatsmed
medföljandeskruvspikareftersammankopplingeni sjön.

MarinHDMarinHD Dekraftigaste träbryggorna

Strl antal antal bärkraft egenvikt volym artikel
im BP FU kgbrutto cakg BP
2,4x6,40 10 10 3200 690 10,8 1246106
2,4x7,55 12 12 3840 790 12,3 1247106
2,4x7,55 14 14 4300 890 12,3 1247126

Tekniska specifikationer:
Ramvirkeochmellanslag 45x145mm
Däckning 28x120mm
Sidoreglarpådäcket 34x145mm
Varmgalvianiseradevinkelprofiler.
Virket är impregnerat i klassNTRA.
Miljögodkänt i helaNordenförmarint bruk.

Flythöjdöver vattenytan, 55-60cm,
beroende på antal blockunder bryggan.

MarinHDärdirekt avpassad förMarinHDärdirekt avpassad för
alla typer avbåtbommar-ävendealla typer avbåtbommar-ävende
största modellerna på marknadenstörsta modellerna på marknaden

Landgång, 2,4x4,10m,AP-block 132442
Landgång, 2,4x5,25m,AP-block 132452

Rodd-ochkanotbryggorRodd-ochkanotbryggor

Strl antal bärkraft egenvikt frakt artikel
im AP-block kgbrutto cakg volym
2,4x6,40 12 1500 430 5,4 132463
2,4x6,40 18 2250 480 5,4 132464

Tillsammansmedrodd-,kanot-,ochjolleklubbaröverhelaNordenhar vi
tagit framenprodukt somvi utanskryt, kansäga ärmarknadensbästa
roddbrygga. Modellen är ytterligare förbättrad och förstärkt och finns i
tvåutförandendärendast bärförmåganskiljerdemåt.
Givetvisharmodulenbehållitssåattävengamlabryggormedlätthetkan
förlängasmed nya. Vid förankringen av dessa bryggor rekommenderar
vi bojsten och kätting. Då kan vi varmt rekommendera våra byggbara
förankringstyngder-BOJFAST.

Flythöjdöver vattenytanca 20cm.

För att flythöjdenskall vara helt i nivåmedbrygganävenunder
belastning,såharvi tagit framlandgångarsomärflytkompenserade.

Marknadensbästa roddbrygga!Marknadensbästa roddbrygga!

Lågflythöjd, såatt årorochriggkansticka inöverbryggans
kant,ochsåattmanlätt kantasigurochi ranka farkoster.
Däcksbrädorna tätt tillsammans, såatt inteåroreller
paddelbladfastnarochbrytssönder.
Stor sidostabilitet såattmångasamtidigt kanuppehålla
sigpåbryggansenasida.
Lätt ochstabil konstruktion förseddmedmedar för
upptagningpå landvintertid.

En trivsamklubbrygga börhaEn trivsamklubbrygga börha
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BÅTBRYGGOR

Rodd-ochsmåbåtsanläggningRodd-ochsmåbåtsanläggning

Dethärärenanläggningi paket somäravseddförroddbåtarochandra,
mindre, flytetyg. Flythöjden över vattenytan är ca 35 cm. Bryggornas
konstruktiongörattdomtålomildbehandlingavnaturenochmedföratt
livslängdenärmycket lång.BryggornaärförseddamedAPochtålmycket
väl att vara infrysta i isenundervintertiden-domärbyggda fördet.

Brygglängd25m, bredd1,5m, pluslandgång.

Tekniska specifikationer:
4 bryggor,Combi 1,5x6,4m.8stAP-block
1 landgång1,1x4m.1st BP-block
1 gångjärn, typ2,monteradpåpaketet
4 hörnjärn,176mm,monterade.
6 raka järn, ”680”,176mm,monterade.
6 kassettöglor,monterade
36båtringar,MINI,medfranskskruv

1101525

CombibryggormedAP-block. 1,5m.

Båtbrygga STDBåtbrygga STD

Bryggan är avpassad för vår egen båtbomSF-bommenmen i förslaget
har vi bara räknat med att förankringen skall ske med STD båtringar.
Vill duhaalternativmedakterbojarellerSF-bommar-höravdigtill oss.
Normalt beräknarmankättinglängdeni sådanahär fall till 3gångervat-
tendjupet.Omutläggningsplatsenär extra utsatt så kanmangåupptill
5gångervattendjupet i kättinglängdperförankringspunkt.

Brygglängd30m, bredd2,0m, pluslandgång.

Tekniska specifikationer:
4 båtbryggor,2,0x7,55m.8st BP-block
1 landgång1,1x4m.1st BP-block,nedbyggt
1 landgångsjärn, typ2,monteradpåpaketet
4 hörnjärn,176mm,monterade.
6 raka järn, ”680”,176mm,monterade.
6 ankringsbyglar,kätting, inbyggda
34båtringar,STD,medfranskskruv

1102030

BåtbryggamedBP-block. 2,0m.

Båtbryggor STDBåtbryggor STD

BrygganäravpassadförvåregenSF-bom.Inga förankringsdetaljer ingår
i förslaget förutomankringsbyglarna somär integrerade i brygganpåde
punktersomskissernavisar.
Enbåtbryggaböralltidförankrasmedkättingochankringstyngder.Ring
något av våra säljkontor för övrig utrustning och en annanutformning
avdinbrygga.

1102060 Brygglängd60m, bredd2,0m, pluslandgång.
1102075 Brygglängd75m, bredd2,4m, pluslandgång.

Tekniska specifikationer:
8 båtbryggor,2,0x7,55m.12st BP-block
1 landgång1,1x4m.1st BP-block, förhöjt
1 landgångsjärn, typ2,monteradpåpaketet
4 hörnjärn,176mm,monterade.
14raka järn, ”680”,176mm,monterade.
12 ankringsbyglar,kätting, inbyggda
1102060

BåtbryggamedBP-block. 2,0meller2,4m.

Tekniska specifikationer:
10båtbryggor,2,0x7,55m.12st BP-block
1 landgång1,1x4m.1st BP-block, förhöjt
1 landgångsjärn, typ2,monteradpåpaketet
4 hörnjärn,176mm,monterade.
18raka järn, ”680”,176mm,monterade.
18ankringsbyglar,kätting, inbyggda
1102075

MarinHDMarinHD
Förslaget innefattarvårabryggorMARINsomärvälavpassadeföreninternationell
båthamn.Bryggorna ärbyggda för våra båtbommar, SF-bommen.Då vattendjupet
i hamnarna varierar har vi inte tagit mednågra förankringsdetaljer förutomank-
ringsbyglarna -integrerade i bryggramen. När Duplanerar för din hemmahamn-
tagkontaktmednågotavvåraauktoriseradesäljkontorfördenövrigautrustningen
till bryggan.Vi gerdiggärna förslagpåenkomplett utrustadbrygga!

Brygglängd75m, bredd2,4m, pluslandgång.

Tekniska specifikationer:
10bryggorMARIN,2,0x7,55m.12st BP-block
1 landgång1,1x5,1m.2st BP-block, förhöjda
1 landgångsjärn, typ2,monteradpåpaketet
4 hörnjärn,176mm,monterade.
18raka järn, ”680”,176mm,monterade.
12ankringsbyglar,kätting, inbyggda

1102475

Kraftigträbrygga. 2,4m.

Hela Svenska Flytblocksbomsortiment kanHela Svenska Flytblocksbomsortiment kan
monteraspå nedanstående båtbryggsförslag.monteraspå nedanstående båtbryggsförslag.
Allt förankringsmaterial tillkommer.
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Vårarörbryggorärenbraochbilliglösningförlånggrundaochbesvärliga
stränder. De används antingen somen fast brygga eller i kombination
medenflytbrygga.Brygganbeståravöverdelar till bryggorochlandgån-
gar i bredder från1,1meterupptill 2meter.Kopplings-ochförankrings-
järnenär identiskt lika. Överdelarna vilar på tvärslåar, höj-ochsänkbart
fästade vid rörenmedhjälp av låsbyglar. Både 2” och3” galvaniserade
rörkananvändas.Vidkraftigbelastningkanlåsbyglarna”säkras” genom
attmansätter i enbult genomröret somglidskyddpåundersidan.

RörbryggorRörbryggor

Överdelar. Tvärslåmedlåsbyglar
Strl. överdel tvärslå tvärslå
överdel artikelnr 2-tumrör 3-tumrör
1,1x4,10 111140 110112 110113
1,5x4,10 111540 110152 110153
2,0x4,10 112040 110202 110203

Tvärslåar. Ochreservdelar
Tvärslåmed låsbyglar, 1,1m,för2-tumsrör 110112
Tvärslåmed låsbyglar, 1,5m,för2-tumsrör 110152
Tvärslåmed låsbyglar, 2,0m,för2-tumsrör 110202
Tvärslåmed låsbyglar, 1,1m,för3-tumsrör 110113
Tvärslåmed låsbyglar, 1,5m,för3-tumsrör 110153
Tvärslåmed låsbyglar, 2,0m,för3-tumsrör 110203
Överfall till låsbygel, 2-tumsjärnbygel,Fzv,st 110205
Överfall till låsbygel, 3-tumsjärnbygel,Fzv,st 110305

Bryggöverdel
Tvärslå

Vattenlinjen

Sjöbotten
Borrspetsar

Principskiss
påuppbyggnad

Låsbygel 2”, komplett satsmedbultar 110204
Låsbygel 3”, komplett satsmedbultar 110304
Sand/lerborr,medfästbultsats 200050
Lerborr,monteradpå fabriken 200051
Galvrör 2”, för förankring, längd3m 200100
Galvrör 2”, för förankring, längd6m 200101
Galvrör 3”, för förankring, längd3m 200105
Galvrör 3”, för förankring, längd6m 200106

Låsbygel, lerborr ochgalvrör

För långgrundastränderFör långgrundastränder

Alla överdelar tillAlla överdelar till
rörbryggor ärrörbryggor är
förstärkta medextraförstärkta medextra
kraftigt ramvirke påkraftigt ramvirke på
längden.längden.

Arbetsflotten är till stor hjälp vid flyttning av bojstenar, utläggning av
båtbommar, reparationavkajerm.m.Genomatt denär förseddmedBP-
block,tåldenrelativthårdatörnarutanattblockenskadas.Flottenlevere-
raskomplettmedmonteradehörnjärnochinnervinklarivarmgalvaniserat
stål ochden är förberedd för ankringsbyglar. Dukanockså komplettera
denmedvårkraftiga relingslist påkanternasomutsättsförstötar.
Hörmednärmaste försäljningskontoreller ringfabriken!

ArbetsflotteArbetsflotte
Strl antal antal bärkraft vikt frakt artikel
im BP FU kgbrutto cakg volym nr
2,4x5,25 10 10 3200 400 8,3 142050
2,4x6,40 12 12 4000 470 11,0 142061

Flythöjdöver vattenytan, 50-60cm,
Arbetsuttagetsbreddpåbåda typerna:120cm.
Motorbrunnenärberäknadförmotorerupptill 15hkrmedstd-rigg.

Vi tillverkar strömbildningsflottar,Vi tillverkar strömbildningsflottar,
borrflottar etc. och ävenflottarborrflottar etc. och ävenflottar
efter Era ritningar. Naturligtvis tillefter Era ritningar. Naturligtvis till
konkurrenskraftiga priser.konkurrenskraftiga priser.

Inbyggdmotorbrunn ingår i flottarnaspris 141000

Pontonermedhögbärkraft!Pontonermedhögbärkraft!

lämpligvidalla förekommandeservicearbeten!

Intresserad avvårbastu-eller utflyktsflotte?
Ring 0225-595900
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Flotten tillverkasmed fyra längsgående rader av flytkroppar på under-
sidan.MedBP-block i ytterraderna ochAP-block i demittersta raderna
uppnåsmaximal sidostabilitet samtidigt somflottenblirkursstabil.
Genomatt denär lågt djupgående,ärriskenminimal att gåpågrund.
Standardstorlekenär3x7,55meller3x8,7mmenävenandrastorlekar
tillverkas på beställning. Bärkraften efter avräkning av flottens egen-
tyngdärminst 3.5tonvilket germaximal säkerhet förpassagerarna.
Flottarnaärosänkbaraävenvidvissöverbelastning.

Framdrivningen av flotten sker bäst med utombordsmotorer med lång
riggochett rekommenderat hästkraftantal påmellan8och15hkr. Mo-
torstorlekengerflottenenfart avminst 10knop-fullt tillräckligt föratt
utflyktenskall bli behaglig.
Påöversidanutrustar vi flottenefterdinaönskemålmedräcken, ramper,
bänkar, rullstolsfång,styrpulpet,avbärarlisterm.m,mot tillägg.
Genomatt flotten är platt på översidan ger den stor lastningsbarhet
samtidigt somtunga lyft undanröjsför skötarna. Jämförgärna vårflotte
meden konventionell båt med samma kapacitet. Priset för enmotsva-
rande båt blirminst det femdubbla ochombordlastningenblir betydligt
krångligare.

Tekniska specifikationer:
Allt ingåendevirke: Impregnerat i klassA
Alla styvstålbalkar: Doppgalvaniserade i zinkbad
Högsta rek.husvikt: 1200alt.1500kg
Rek.motor: Utombordare8-15hkr

Strl. i bärkraft egenvikt frakt artikel
Beteckning m kgbrutto cakg volym nummer
Flotte STD 3,0x7,55 5100 900 15,3 143075
Flotte STD 3,0x8,50 6000 1000 17,8 143087

HD-beteckningen innebär:däckning28x120mm

Strl. i bärkraft egenvikt frakt artikel
Beteckning m kgbrutto cakg volym nummer
FlotteHD 3,0x7,55 5100 1000 17,6 143076
FlotteHD 3,0x8,50 6000 1100 20,5 143088

Inbyggdmotorbrunn ingår i flottarnaspris 141000

Utmärkt flotte förUtmärkt flotte för
handikappade somhandikappade som
längtar ut på sjön!längtar ut på sjön!

Vårflytandetrailerrampfinnsi 3olikamodellersomstandardochdet är
endast breddenpå ramparnasomskiljerdomåt.
Fördelenmeddessa är att de kanmonteras överallt på kajer och fasta
bryggorutanatt större ingreppbehövergöras.
Rampernakanlätt flyttasföratt kunnaanvändasdärdebehövsbäst för
tillfället.Konstruktionenäravseddatt sjunkaner i vattnet julängreutpå
rampensombelastningensker.När trailernkörsuppfrånrampenåtertar
denna sitt naturliga flytläge. Hela rampkörbanan fungerar i praktiken
somenflytande våg.Vid behov kan trailerrampen försesmedflytande
sidobryggor.Allt virkeärgodkänt tryckimpregnerat i klassA,föratt tjäna
användarna imångaårutanunderhåll.

Tagkontakt mednärmaste säljkontor för offert ellermer teknisk
information.

Flytande trailerramper -förfastakajer.

Strl antal Inb. bärkraft frakt artikel
im block FU brutto volym nr
1,5x6,40 2AP+0BP 6 855 2,8 151563
2,0x6,40 3AP+0BP 6 870 3,0 152063
2,4x6,40 3AP+3BP 6 950 3,4 152463

I priset på våra trailerramper ingår samtliga kopp-
lingsbeslag-ävende somåtgårmot kajen. Däremot
ingår inte kajreglar ochbultar för kajanslutningen.

www.svenskaflytblock.sewww.svenskaflytblock.se

Rekreations-ochutflyktsflottarRekreations-ochutflyktsflottar
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MotorbrunnarMotorbrunnar -förutombordare-förutombordare
När dubeställer enflotte eller enbrygga av oss somdu tänker att an-
vändamobilt,såmåsteduocksåtänkapåvilket framdrivningsmedelsom
skall förflytta ”paketet”.Denhär inbyggnadenkanvi göra redanvidtill-
verkningenochdenäravseddatt användasnärduväljeratt användaen
utombordaresomdrivkraft.Motorbrunnenbeståravenkraftigakterspe-
gel i tryckimpregnerat virke, somfästsmotbryggramenmed2stålreglar
och vagnsbultar. Utrymmet i däcket är väl tilltaget för att få platsmed
bensintankenetc.Akterspegeln, långrigg,kankapastill lämplighöjdför
motorermedstandardrigg.
Inbyggdmotorbrunn, integreradi bryggramen 141000
Stativpaket för utombordare, järnstativmedreglar 141001

Enmycket kraftig infästningEnmycket kraftig infästning
förmotorer upp till 20 hkr.förmotorer upp till 20 hkr.

FlytlänsarFlytlänsar standardochHDstandardochHD
Vi tillverkar flytlänsar till kommunala reningsverk, sågverkochkraftverk
i två olika storlekar dels somstandardutförande i 5,25 och 6,4meters
längd(STD) ochdelsi ettmycket kraftigt utförandemedsektionslängder
på6,4eller7,55meter (HD). I ändarna sitterkopplingsbeslagmonterade
och ingår i flytlänspriserna. Kopplingsbeslagen kan även köpas somre-
servdelar.Vadsomdäremot inte ingår i priset ärmellankopplingsgaffeln
sombör finnasmellan HD-kopplingarnas båda beslagsdelar på många
platser förattmedgestörrerörlighetmellanenheterna i sidled.

FlytlänsSF, STD, 5,25mmedändbeslag 165200
FlytlänsSF, HD, 6,40mmedändbeslag 166300
FlytlänsSF, HD, 7,55mmedändbeslag 167500
Kopplingsbeslag, till standardlänsar 165210
Kopplingsbeslag, till HD-länsar 166310
Mellangaffel, till HD-länsar,Fzv 166311

Våra bojfaststenar löserVåra bojfaststenar löser
alla utläggningsproblem!alla utläggningsproblem!

Standard: för lättare förhållanden
HD: för tyngreförhållanden

ochtuffare lägen.

Kopplingsbeslagstandard

Dessa är avsedda för tjänstgöring under lättare förhållanden som:
upphängningav nät eller dukar, avskiljningav badområde, uppsamling
och frånskiljningav ytskräpetc.Materialet är PEL somär genomfärgat
gul med en innesluten kärna av expanderadpolystyren. I ändarna sit-
ter fastskruvade lock, och i dessa lockär kopplingsbeslagen fastgjorda.

Beslagen är naturligtvis varmgalvaniserade och sammanfogningen av
komponenternaskermedrakaskruvschacklar.Lämpligförtöjningärkät-
ting eller polyestersilkelina och våra byggbara bojstenar BOJFASTsom
ankringstyngder.

FlytlänsrörFlytlänsrör i polyeteni polyeten

Flytlänsrör, 5,5m,diameter106mm,komplett 160160

GenomfärgadeGenomfärgade
gula rörmedkrokändargula rörmedkrokändar

www.svenskaflytblock.sewww.svenskaflytblock.se
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Kompletta landgångarKompletta landgångar bäranderäcken
På många ställen behövs landgångar somövergångmellan fasta kajer
ochner till flytande enheter.Vi har därför tagit framenkomplett enhet
beståendeavenöverdel i tryckimpregneradfuru.
Somförstärkningharmonteratsbäranderäckenochdessaersätter fack-
verkskonstruktionerpåundersidan.
I enändesitter tvåeller trerullbeslagmonteradeochi denandraänden,
avseddför ledbarmonteringi kaj, sitter två kraftiga lyftöglormonterade
tillsammansmedenkraftigröraxel ochbultarsomlåsförband.Landgån-
genfinnsi femolika längder.

Komplett landgångspaket, 1,5x5,25m 171552
Komplett landgångspaket, 1,5x6,40m 171562
Komplett landgångspaket, 1,5x7,55m 171572
Komplett landgångspaket, 1,5x8,50m 171582

Landgångspaket medbärande räcken

Landgångutanräcken, 1,5x4.1m 171540
Landgångutanräcken, 1,5x5,25m 171550

Komplett landgångutanräcken

Landgångarnaärkomplettamedhörnjärnochögla i kajänden.
I bryggändenärdomavfasadepådäckssidanochtvå rullbeslagför land-
gångärinbyggdaibryggramen.Domärocksåförbereddaförenframtida
monteringavbäranderäckeni passande längd.
Ävenandra längderochbredderkantillverkasmotbeställning.

Landgångsräcke, 4,4m,komplett 220101
Landgångsräcke, 5,4m,komplett 220102
Landgångsräcke, 6,4m,komplett 220103
Landgångsräcke, 7,4m,komplett 220104

Lösa bärande räcken

Räckena levereras kompletta styckvis från fabriken. Konstruktionen
förstärker landgångenminst 6-falt då räckena monteras parvis på un-
derlaget.Räckenapassarpåalla underlagsomharenrätvinkligkant för
infästningen. I leveransen ingår valfritt fästbultsatser M10x60mm(5
per fäste) eller franskaskruvar (upptill 90mmx6styckenper fäste).
Räckena är förberedda förmonteringav rundadegreppändar av 38mm
stålrör i varjeräckesände.

Tekniska specifikationer:
Alla räckenärdoppgalvaniserade

på in-ochutsidanavkonstruktionen.
Virket är impregnerat i klassNTRA

Kajfästen ingår EJ i paketen
beställesseparat.

Övriga storlekar på landgångar utanräcken
hänvisastill standard landgångarna, sid10och13.

Paketpris=Paketpris=
10 % rabatt !10 % rabatt !

MutterplattorMutterplattor förrammontering
Våramutterplattoräravsedda att användaspå insidanavbryggramarna
istället för muttrar. De består av en varmgalvaniserad plåt med tre nit-
muttrar fastsatta. Nitarna sitter i en ”bultcirkel” ochfinns i två utföran-
den.Enlitenbultcirkel förraka järni ytterändarnaochenstörrebultcirkel
för alla förankringsöglor. Plattorna spikas fast på insidanav bryggramen

medhjälpavmedföljandealuminiumspikochspardärmedbådesvordo-
marochkallahändervidutläggningenavbryggornapåvåren.
Mutterplattornaär i denstoramodellendirekt avsedda föratt underlätta
monteringenav raka järnvidutläggningav bryggorna under kalla årsti-
der.Plattornakanävenmonteraspåäldrebryggor.

Mutterplattormed
storbultcirkel

Litenbultcirkel,M10-gäng 180310
Stor bultcirkel,M10-gäng 180311

Aldrigmer frusna händerAldrigmer frusna händer
vid iläggning i kallt vattenpå våren!vid iläggning i kallt vattenpå våren!
Montering på en tredjedel av tiden!Montering på en tredjedel av tiden!

Mutterplattorna placeras
medmedföljande spikar
på insidanavbryggramen.
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Järnbeslag till bryggornaJärnbeslag till bryggorna
Raka järn ”500”Raka järn ”500”
Järnenanvändesparvisför fast kopplingmellanbryggorna.
Monteringav järnenskermed6stbult,mutterochbrickor
ellermed2stmutterplattorpåbryggramensinsidor.Dettaun-
derlättar ihopkopplingenavbryggornaavsevärt. Järnenfinnsi
profil 176mmförbryggormed1” däckning.Ettmåste fördig
somgörtidigmonteringavbrygganpåvåren.

Varmgalvaniserade
Rakt järn, 500, utanbultsatser 180010
Rakt järn, 500,med6st bultsatser 180011
Rakt järn, 500,monterat påbryggan 180012
Rakt järn, 500,mutterplattor/bultar 180013
Rakt järn, 500,monterat påbryggan 180014

Raka järn ”680”Raka järn ”680”
Järnenanvändesparvisför fast kopplingmellanbryggorna.
Monteringpåplatsskermed10stbult,mutterochbrickor.
Järnenfinnsi tvåprofiler:176mmförbryggormed
1” däckningoch186mmför11/2” däckning.
Förmonteringspriserse i vårprislista.

Varmgalvaniserade

Rakt järn, 680, utanbultsatser 180015
Rakt järn, 680,med10stbultsatserM10 180016
Rakt järn, 680,monterat påbryggan 180017

HörnjärnHörnjärn
Användesförmonteringpåbryggornashörnochutgör
samtidigt enförstärkningav ramen.Monteringpåplatssker
med6stbult,mutterochbrickor (bultsats).Finnsi tvåprofiler
176mmresp.186mmberoendepådäckningsbrädornas
tjocklek.Förmonteringsprisseprislista.

Varmgalvaniserade
Hörnjärn, 176, utanbultsatser 180030
Hörnjärn, 176, med6stbultsatserM10 180031
Hörnjärn, 176, monterat påbryggan 180032

Ledade raka järnLedade raka järn
Järnenanvändesparvisförenrakledadkopplingmellan
bryggor,monteringskermedhjälpav12st bultsatservars
längdärberoendeavbryggramenstjocklek.
Finnsi tvåprofilhöjderberoendepådäckningsbrädornas
tjocklek.Enrörbultmedslitsbrickaochsaxsprint ingår.

Varmgalvaniserade
Ledade raka järn, 176, utanbultsatser 180050
Ledade raka järn, 176,med20st BSM10 180051
Ledade raka järn, 176,monterat påbryggan 180052

Ledade hörnjärnLedade hörnjärn
Användesparvisför ledadihopkopplingavbryggor.
Monteringen skermed12stbult,mutterochbricka (bultsat-
ser). Järnenfinnsi tvåprofiler176mmförbryggormed1”
däckningoch186mmförbryggormed11/2” däckning.
Förmonteringspriserseprislista.Kopplingenskermed
hjälpavenrörbult på340mm,slitbrickaochsaxsprint.

Varmgalvaniserade
Ledade hörnjärn, 176, utanbultsatser 180070
Ledade hörnjärn, 176,med12st BSM10 180071
Ledade hörnjärn, 176,monterat påbryggan 180072

Ledat hörn, rakt järnLedat hörn, rakt järn
Beslagenanvändsförenledadkopplingmellanbryggorsom
skallmonterasiT-ellerL-form.Monteringskermed16st
bultsatser.Tillverkasi tvåprofilhöjder:176mmoch186mm.
Enrörbult, längd340mm,ingår tillsammansmedslitbricka
ochsaxsprint förhopkopplingen.Seäveni vårprislista.

Varmgalvaniserade
Ledat hörn rakt järn, 176, utanbultsatser 180090
Ledat hörn rakt järn, 176,med16st BSM10 180091
Ledat hörn rakt järn, 176,monterat påbryggan 180092
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LandgångskopplingarLandgångskopplingar
Kopplingarna tillverkasi olikamodeller.Typ1äravseddaatt användas
påallabredderav landgångarochTyp2passarendast på landgångar
medbredden1,1meter.
Ihopkopplingenskerpåbådamodellernamedaxelsatseravnitutfö-
randemedenbrickaochenrostfri saxsprint.Seävenvårprislista.

Varmgalvaniserade

Landgångskoppling, typ1, komplett par 180110
Landgångskoppling, typ1, 18st BS,kompl. 180111
Axelsatsgångjärnskoppling, styckpris 180130

Typ1

Landgångskoppling, typ2, komplett par 180120
Landgångskoppling, typ2, 18st BS,kompl. 180121
Axelsatsgångjärnskoppling, styckpris 180130

Typ2

VinkelkopplingsjärnVinkelkopplingsjärn
Järnet användestill fasta förbindelsermellanbryggorsomär lagda i
T-ellerL-form.Monteringenpåbryggornaskermed6stbultsatser.
Järnprofilenfinnsendast i 176mminnermått varförvi endast rekom-
menderardentill lättarebryggor.Förtyngrebryggorrekommenderarvi
ledadförbindelse.Vikt per järn4,1kg.

Varmgalvaniserade

Vinkelkopplingsjärn, endast i 176mm 180150

MellankopplingsgaffelMellankopplingsgaffel
Gaffelnpassarmellanvåra ledadeparhörnjärneller ledadeparraka
järn,ochgerendubbelledadförbindningmellanbryggorna.Dethär
beslaget användesmest förtillfälligakopplingarmellanbryggoreller
kassearmarförfiskodling.Enmellankopplingsgaffel väger5kgoch
1st rörbultsatsingår i priset. Mellankopplingsgaffel, passaralla ledade järn 180530

Bultsatser, brickorochmuttrar -se prislista!Bultsatser, brickorochmuttrar -se prislista!

KassettöglorKassettöglor
Vår kassettögla består av ett stativmedgejdrar i varmgalvaniserat stål,
en lös kassett i orange genomfärgad och UV-säkrad polyeten och 2 st
låsbultar (Rf) medNyloc-muttrar M6x30mm.Vid rörförankring av en
flytbryggagerkassettenenpraktiskt taget ljudlösförankringnärbryggan
rör sig i vågorna. För att inte behöva byta ut hela kassettöglanvidden
utslitningsomuppkommervidnötningenmot röret finnskassettensom
reservdel.Tjocklekenpåkassettenär20mmochhålgenomförningenför
röret harendiameterpå67mm.

Kassettögla, 2-tum

Orange kassettögla, för2-tumsrör 200010
Grönkassettögla, för2-tumsrör 200011

Ståldelenhar tremonteringshål Ø11mmplaceradeenligt vår bultcirkel
ochdärförpassarkassettöglanförhorisontalmonteringpåsamtligavåra
hörn-ochkopplingsjärn.
Monteringsbultar för fastsättningenpå bryggan ingår ej i priset då den
sätts på brygganmed samma bultar sombryggbeslaget. Kassettöglan
väger1,2kg.

Kassettögla, 3-tum

Orange kassettögla, för3-tumsrör 200020

Denna kassettögla består av samma komponenter somvår 2-tumskas-
settögla. Den enda skillnaden är att kassettens genomföringshål är 90
mm.Att sammastativ användsärenstor fördel dåmanendast behöver
halösakassetteri sittbuffertlager.En3-tumskassettöglavägerkomplett
1,15kg.

Orange kassett, 2tum/67mm 200014
Grönkassett, 2tum/67mm 200015
Orange kassett, 3tum/90mm 200021

Lösa kassetter
2-tumsrör: KassettmedhålØ67mmför instickningi kassettstativet.

Finnsi 2färger.Vikt 0,25kg.
3-tumsrör: Orangefärgadkassett medhål Ø90mmför instickning i

kassettstativet.Vikt0,20kg.

Kassettöglor skyddar fötterKassettöglor skyddar fötter
och skrov, tar bort gnissel!och skrov, tar bort gnissel!

Varmgalvaniserade
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StrandinfästningStrandinfästning meddistansstativmeddistansstativ
Vi tillverkar det dubbelledade distansstativet i 4 olika storlekar; dels
1-och 2meter i normalt utförande, dels i en kraftigare utformning för
standardlängderna3-och4meter. Till alla stativ ingår3styckenkaj-och
bryggfästen förmonteringmedmedföljande franskskruv. Fästena är av
sammatypsomärstandardtill alla våra SF-bommar-Vinkelfästet.
Medhjälpavdehärstativenkandulägga fast flytbryggorpåhelt omöj-
ligaställenmedgott resultat.
Detvåminsta stativenärhelsvetsade i rektanguläraprofiler40x40mm
ochde2största (3och4m) avprofiler60x40mm.
Vid specialtillverkade längder över dessa kandu själv bestämma profi-
lerna.Alla distansstativ är varmgalvaniseradebåde inuti ochutanpå för
att erhålla en långoch trygg förankringundermånga år. Se vidstående
text såatt duerhåller rätt förangringspunktpåstrandsidan.
Vidstenigastränderså fårmangjuta fast det inre fästet
i enbetongplint.

Distansstativ, 1m,med3fästen 200500
Distansstativ, 2m,med3fästen 200505
Distansstativ, 3m,med3fästen 200510
Distansstativ, 4m,med3fästen 200515 Finns det en upprättstående kaj eller pålkonstruktion kanman relativt

enkelt fåenflytbryggastabiltutlagdochuppnådefördelarsomensådan
ger.Skall duförankra i strandkantendär inganaturliga fästpunkterfinns
såärdet bästa sättet att gjutabetongplintar imarken.
Vi kan tillverka stativ upp till 10meters längd för ingjutning i betong-
plintar. Mycket lämpligt förett framtidautnyttjandeavstenpirarsomav
landhöjningenharhamnat enbit frånvattnet!

RullbeslagRullbeslag
Rullbeslaget äravsett att användassomlöpandebrygg-
förankring på utsatta ställen där trä-eller betongpålar
kan neddrivas i botten. Pålankring är speciellt lämplig
attanvändapåställendärstoravattenståndsvariationer
förekommer. (Ebb, flod, vattenregleringarm.m.) Rullbe-
slaget består av polyetenlagrade gummirullar löpande

påenkraftiggenomgåendeaxel.Gummirullenanvänds
somstötdämpareochgerenmjuk, ljudlösförankring.
Den rostfria stålvajern har uppträdda nylon-och gum-
mirullar. Stativ och infästningar är kraftigt svetsade på
enstålplattamed8mmtjocklek.Allt stål är varmgalva-
niserat.Rullbeslaget vägerc:a19kg.

Pålrullsbeslag, 1m,med3fästen 200030
Komplett vajer, lös,påldiameter210mm 200031

P ga alla användningsområden för rullbeslaget ingår ej
monteringsbult i priset. Beställesextra.

Strand ochmarköglorStrand ochmarköglor
På många ställen är marken eller botten av mjuk sand eller lera s.k.
ängsmark.Öglorna kommer väl till passbåde vidden inre förankringen
avflytbryggor för fast installationelleratt hamedi båtenför förankring
vidtillfälliga”strandhugg”.Vimarknadsförtreolikastorlekarsomtäcker
in alla påtänkliga användningar där mjuk mark förekommer. Öglorna
är smidda med lösa öglor och längden på kroppen motsvarar väl de
hårdaste krav på tillförlitlighet efter islagningen i marken. Öglorna är
varmgalvaniserade.

Markögla, 12x300mm,kraftig, lösring 200045
Markögla, 20x425mm,kraftig, lösring 200046
Markögla, 25x550mm,kraftig, lösring 200047

BildenvisarenanläggningsbryggamedBildenvisarenanläggningsbryggamed
3-metersdistansstativ3-metersdistansstativ

Sand-och lerborrarSand-och lerborrar till galvrören
Sand/Lerborrenär gjuten i aluminium.Denger hjälp för utplaceringav galvrören i sjö-
botten.Denäravseddför2”-rörmenpassarockså andra rör inom50-70mmdiameter.
Genomatt slipakanternapå lerborrenpassardenävenpåröri 45mmdiameter.Lerbor-
rensticksini galvröret till dessatt kragentaremot röret.Senborrasett 11mmhål rakt
igenomröretochlerborrenidentänktacentrumlinjen.I hålet förduinmedföljandebult
ochdrar fast Nyloc-muttern. Röret är nu färdigt att medhjälp av vår rörtving eller en
rörtångskruvasner i botten.Lerborrenfungerarävenpåbottnaravmoräntyp.

Löslerborr,medlåsbultsats 200050
Lerborr,monteradpå röret 200051
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Kätting ochSchackelKätting ochSchackel
kätting namn mått mått vikt kg/ brott schackel
artikelnr. ømm øtum meter gräns artikelnr.
200170 HLZ60 6,0 1/4 0,6 1,350 200190
200171 HLZ90 9,0 3/8 1,4 3,200 200191
200172 HLZ110 11,0 7/16 2,0 4,800 200192
200173 HLZ130 13,0 1/2 2,9 5,900 200193
200174 HLZ160 16,0 5/8 4,3 8,600 200194

Vidpulseranderyckningarsomflytandematerial ständigt utsättsförkan
vågorochvindtryckganska snart ställa till stora problemomDuvalt för
klent eller fel typ av förankringsmaterial. Detta oavsett kvaliteten och
storlekenpåbryggtypen.
Genom åren har vi erfarit att ankring med kätting är den bästa för-
ankringsmetoden för våra flytbryggor. Genom egentyngden utjämnar
kättingende ryckningarochdragsomständigt förekommer till enmjuk,
fjädrande rörelse. Dämpningen är fullt tillräcklig för att ge skyddmot
sönderryckningavmaterialet ochingametalltyngderbehövs.

0 -1000 HLZ 9,0 HLZ 9,0 200KG 400KG
1000-2000 HLZ 9,0 HLZ11,0 400KG 700KG
2000-3000 HLZ11,0 HLZ13,0 400KG 700KG
3000-4000 HLZ13,0 HLZ16,0 700KG 1000KG
4000-6000 HLZ16,0 HLZ19,0 700KG 1000KG

Deplacement Kättingdimension Bojstenensvikt i kg
Flytkroppkg Skyddat läge Utsatt läge Skyddat läge Utsatt läge

Rekommendationer för kättingoch tyngder
På hårt utsatta ställen bör manY-koppla förankringen på stryk-
längdsidan. Vidensådankopplinganvändermansigav två tyng-
derperbryggbygel.

Kolla våraKolla våra
låga priser!låga priser!

Galvade rörGalvade rör
Alla rörsäljesi längderom3eller6meter.Genomstoravolymerärpriset
påvåra rörmycket konkurrenskraftigt.
Vill duatt vi kapardina rör i andra längder tillkommerett pristilläggför
kapkostnaden. Vill du vill ha ”Sand-och Lerborr” monterade på rören
tillkommerensummaförvårtmerarbete.

förbryggförankringförbryggförankring

Galvrör, 2tum, rörförankring, längd3m. 200100
Galvrör, 2tum, rörförankring, längd6m. 200101
Galvrör, 3tum, rörförankring, längd3m. 200105
Galvrör, 3tum, rörförankring, längd6m. 200106

Tekniska specifikationer:
Standardrör2tum,vikt 4,8kg/m
Standardrör3tum,vikt 6,4kg/m

RörskyddshuvarRörskyddshuvar till galvrörtill galvrör
Rörhuvenärtillverkadi orange,UV-beständigplastochgerett bra
skyddmot röränden omolyckan är framme. Lägg huven i varmt
vatten några minuter före påpressningen. Den blir då mjuk och
följsamvidmonteringen. Hamra inte på huven vidmonteringen
-det blir lätt fulamärkeni plasten.

Rörhuv, för2tumsrör 200110
Rörhuv, för3tumsrör 200115

Ankringsbygeln är avsedd för inbyggnad i våra egna bryggor som är
utlagda på utsatta ställenmen passar, med rätt vald längd på monte-
ringsbultsatsen, till andra bryggor somfinns på marknaden. För bästa
inbyggnad rekommenderar vi montering på fabriken. Vi gör då, med
träklotsar, en kraftig infästning integrerad med bryggramen. Bygeln är
bockadi rundstål Ø19mm,hareninrebreddav65mmocheninrehöjd
på 90 mm. Svetsar med förborrning förbinder U-bygeln med fästplat-
tan, en stålbricka medmåtten 120 x120 x8mm. Monteringshålet är
26mm.Bygelnärvarmgalvaniserad.Bultsatseningår inte i artikeln.
Ankringsbygeln,utanbultsats,väger1,6kilo.

Vår prisbilligaste ögla för rörförankringär gjordav en ringmedmateri-
almått Ø16mmochen innerdiameter på 70mm. Ringen är svetsadpå
en triangelformadstålplattamedtjockleken3mm.De tre bulthålenhar
enbultcirkel sompassar överallt på våra bryggbeslag, såväl gamla som
nya. Efter tillverkningenhar hela öglanvarmgalvaniserats i zinkbadoch
ytbeläggingenhar entjocklekpåminst 80my.Tyvärrgerdennaögla ett
gnisslandeljudifrånsigpågungigaställenochi dessa fall rekommende-
rarvi vårakassettöglor.Röröglanvägerkomplett 0,85kg.

AnkringsöglaAnkringsögla 2” rör2” rör

200001

Kättingögla i sammautförandesomartikel200001menmedstukadring
för kraftigare svetsmot stålplattan. Ringen är svetsad lodrätt mot vat-
tenytan.Kättingöglanäravseddatt användassombryggfästeförmindre
bryggorellerpå lugnare lägen. Påbrygganfästermanmedfördel öglan
på bryggramens insida.Vidkorsvis kättingförankring är då hela förank-
ringendoldfrånovansidan.Kättingöglanväger0,85kg.

kättingAnkringsöglaAnkringsögla

200003
200025

Monterat påbryggan 201025

Ankringsbygel
standard

Ankrings-
ögla, 2” rör

Ankringsögla
för kätting

Bryggmonterad
ankringsbygel

AnkringsbygelAnkringsbygel
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AnkringstyngderAnkringstyngder förbottentyngdkätting
Valet av ankringstyngder och och förtöjningsmaterial är det viktigaste
beslutet vidförtöjningavflytbryggorellerbåtar.Viddraggningkanstora
värdengå förlorade.Utformningenärpå rekommendationerav Sjöfarts-
verket. Placerasdenpå enbottendär denkanborra signer, är greppet
bergfast.Glöminteatt fastakroppar i sten/betongminskarsinvikt i vat-
tenmedcaentredjedel. (volymenavdetundanträngdavattnet).Rekom-
mendationstabell finns under rubriken ”Kätting”, omni fortfarande är
osäker, ringgärnavårt närmaste försäljningskontor förhjälp.

förbottentyngdkätting

egenvikt kgca Ømm artikel
Beteckning cakg i vatten bygel nummer
Ankringstyngd 200 130 18 200160
Ankringstyngd 400 260 18 200161
Ankringstyngd 700 470 18 200162
Ankringstyngd 1000 700 18 200163

Våra ankringstyngder tillverkas i fyraVåra ankringstyngder tillverkas i fyra
storlekar ochmedkraftiga, varm-storlekar ochmedkraftiga, varm-

galvaniserade och ingjutna fästbyglar.galvaniserade och ingjutna fästbyglar.

BergkilBergkil rakmedringrakmedring
Bergkilen består av ett plattjärn 350 x80mmsomsmidits till kilform
i den nedre änden. I den andra änden är en ring placerad. Ringens in-
nerdiameter är 32mmochmaterialets diameter är 4mm. Bergkilen är
avseddatt fästasi sprickor i berget.Vikt 0,45kg.Varmförzinkad.

BergkilBergkil vinkladmedringvinkladmedring
Bergöglanär varmförzinkadmedenobehandladkil i mjukjärnochring-
ens diameter är 36mm. Öglans innerdiameter är 28mm. Vikt 0,8 kg.
Varmförzinkad.

200040 200042

BojfastBojfast
Med denna byggbara, armerade ankringstyngd kan de flesta bryggor
och båtar förankras. Fördelen är att stenen kan transporteras i mindre
delar till utläggningsplatsen. Där sättsdelarna på några ögonblick ihop
till önskad vikt med enmedföljande öglebult och låses på undersidan
medenlåsbult.
Efter ihopmonteringen fästerman inkättingen i monteringstenensögla
med en schackel. Se i rekommendationstabellen, under rubriken ”Kät-
ting”,vilkendimensionpåkättingdubehöver.

monterbar,armeradtyngdmonterbar,armeradtyngd

Bojfast löser allaBojfast löser alla
utläggningsproblem!utläggningsproblem!

antal vikt vikt i komplett enbart
stenar kg vattenkg nummer öglebult
1 32 20 200141 200241
2 62 40 200142 200242
3 92 60 200143 200243
4 123 80 200144 200244
5 163 100 200145 200245
6 184 120 200146 200246
8 245 160 200147 200247
10 305 200 200150 200250
12 366 240 200152 200252

Alla bojfaststenar är armerademed
armeringsjärn-fyrkantigt bockad.

Detta för att stenarna inte skall spricka.

4-stensBojfast 2-stensBojfast 6-stensBojfast

Allt-i-ett-stångentillverkasi två längder:3,5moch4,8meter.Simstång-
enär tillverkadi ett styckemedtillplattade fäständar.Denärdoppvarm-
galvaniseradvilket innebärett fullgottrostskyddpåsåväl in-somutsidan
av rören. Stängerna skruvas fast mot underlaget med hjälp av franska
träskruvar.Enproduktmedstorefterfråganföranvändningöverallt.

SimhandräckeSimhandräcke

20
Simhandräcke, 4,8mbredd 210021
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KarbinhakarKarbinhakar
Deärförpackadei olikastorlekarochdessakanintebrytas.
Användintehakarnasomdirektakättinglänkarpåbryggförankringen.

antal i strl. i mm detalj artikel
förpack. tjocklek& längd skydd nummer
10 5x50mm galvad 200200
10 6x60mm galvad 200201
5 7x70mm galvad 200202
5 8x80mm galvad 200203
5 9x90mm galvad 200204
2 10x100mm galvad 200205
1 12x140mm galvad 200206

Varmgalvaniserade karbinhakar
antal i strl. i mm detalj artikel
förpack. tjocklek& längd skydd nummer
5 5x50mm rostfri 200210
2 6x60mm rostfri 200211
2 8x80mm rostfri 200213
2 10x100mm rostfri 200215

Rostfria karbinhakar

rostfria ellergalvade

Rörtvingen kan användas vid montering av rör med en ytterdiameter
mellan 58-65mm.Medde två låshandtagenfixerarman rörtvingen i
önskat lägepåröretochdäreftervridermanklockvisröretnedtill önskat
ochstabilt djupi sjöbotten.Omtvingenpga lågfriktiongliderpå röret
kanmanvira en remsa sandpapper eller några varv isoleringsbandföre
vidtvingensklämställe.Vikt 1,75kg.

Utrustning för rörenUtrustning för rören

Sand/lerborr,medfästbultsats 200050
Lerborr,monteradpå fabriken 200051
Rörhuv, för2tumsrör 200110
Rörhuv, för3tumsrör 200115

Rörtving för 2-tumsrör

200060
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SVERIGES STARKASTEBÅTBOMSSERIERSVERIGES STARKASTEBÅTBOMSSERIER
BÅTBOMMEN ÄR MED sin helsvetsade konstruktion omedelbart
klar för sjösättning. Det spar både tid och pengar och den står
på ett väsentligt bättre sätt emot sjöns krafter ur hållfasthets-
synpunkt.
INGA ONÖDIGA BULTFÖRBAND sommedför brottanvisningar vid
belastning. Varje hörn och varje rörförband är förstärkta med
helsvetsadeförstärkningsplåtar.
ALLABOMMARÄRdoppgalvaniseradevilket gerett bra rostskydd
påbådein-ochutsidanavkonstruktionsrören.Tjocklekenpågalv-
skiktet ärminst80my.
VARJE SF-BOMHAR somstandard(S) på triangelsidanett fastsvet-
satsträckmetallnätav1250mmbredd.Nätetgöratt ingensmuts
drasombordpåbåtdäcket i onödan.
STRÄCKMETALLEN GÖR BOMMEN gångbar c:a 2 meter ut från
bryggkanten.Pådenminstabommenc:a1meterut.Välj endub-
belrörsbommedSTD-pontoner så blir bommengångbarhela vä-
genutmedengångbreddpå400mmmedenextra trädäckning.
VARJE BÅTBOM, UTOM den minsta typen, är försedda med fyra
stycken stora, fastsvetsade förtöjningbyglar -två för varje båt
somförtöjsvidbommen.
DEN YTTERSTA BOMÄNDEN är förseddmeden fjädrande plastav-
visareavgrönellerorangefärgadUV-beständigpolyeten(SFLhar
gröna lister) fastsattmedkraftiga,försänktabultar.

ANVÄNDDE FLYTKROPPAR sompassar Dig ochdinbåthamn– vi
har flest variationer.Välj mellanFlytpontonen (M) ochStandard-
pontonen.
SAMTLIGA FLYTKROPPAR ÄR enkelt ställbara i höjdled genom
förflyttning i höjdled av snabblåsningen på pontonrören somär
standard.Det gör att SFLochSF-bommarna passar på alla typer
avbryggor fasta-somflytande.
FÖRDIG SOM liggerskvalpigt ochbehöverenextra kraftiginfäst-
ningav flytkroppenfinnsvåra HDpontonrör. Passar till alla våra
bommarmot ett litet pristilläggförpontonrören.
ALLA STD-PONTONER (s) är fyllda medhögkvalitativa formgjutna
cellplastblock i styrenplast. Materialet har viss egenfjädring och
smulasej sönderavvågornasslagmotpontonsidorna.
VI ANVÄNDER FYRA olika typer av Flytpontoner (M) somflytkrop-
parpågrundserienavSF-bommen.DetgerDigmöjlighetattvälja
på tvåolikaseriervadsompassar i justdinhamn.
STD-PONTONERNA ÄR specialframställda för SF-bommarna. Bär-
kraften på dessa pontoner är 60 eller 120 kg per styck. P.g.a.
utseendetkallarvi domförhalv-ellerhelpontoner.Halvpontonen
förekommerbarapådenminstabommeni standardutförande.
OM DU ÄR fundersamvilken SFL-eller SF-bomsomDu vill ha?
Välkommenatt ringatill osssåförklararvimeringåendehurvåra
båtbommarfungerar i vattnet eller i hamnen.

Prisvärdabåtbommarfrånett företagmedöver50år i branschen!

SFL35EUMSFL35EUM
Dethärärdenminstabåtbommensomvi tillverkar.Denärframtagenför
attävenmöjliggöraförroddbåtsägarnaattkunnatavarapåalla fördelar
somdet innebäratt ligga förtöjdvidenbåtbom.Somflytkroppanvänder
vi enFlytpontonenM-40liter, somärställbar i höjdled.Det göratt bom-
menpassar till alla bryggtyper. Bommen tillverkas i enkel fyrkantsprofil
med dimension 40 x40mm. Konstruktionen är helsvetsad och saknar
sträckmetall i triangeldelen. Den yttre avvisarlisten är grön.Allt stål är
varmgalvaniserat. Förseddmed tre byglar för fastsättning av båtarnas
tampar. Pgasinlitenhet tillverkasinteSFL35somavslutningsbom.
Ävensmåbåtarskall vara säkert förtöjda.

SFL35EUM, 1stM-40,utansträckmetall 803501
SFL35EUML, 1stM-40,utansträckmetall,bomlist 803502

SFL-Bommarna slår
försäljningsrekord!

SFL-Bommarna slår
försäljningsrekord!

Tekniska specifikationer:
Längd:3,5m.
Bryggmått:800mm
Egenvikt:ca25kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-40liter

Lågpris,utanavslutningsbommarLågpris,utanavslutningsbommar

E=Enkelrörsbom
D=Dubbelrörsbom
A=Avslutningsbom

M=Flytponton(M)
T=Tärnanponton
S=Sträckmetall

V=Vänsterbom
H=Högerbom
SF=SvenskaFlytblock

L=Bomkroppslist
STD=Standardutförande
HD=HeavyDuty

TYPBETECKNING
FÖRSF-BOMMARNA
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Helsvetsat

SFL45EUMSFL45EUM
Bomkroppensrörhardimensionen60x60mmpå45-modellen.Sidoben
ochbakstycke har dimension60x40mm. SFL 45EUM har tre stycken
fastsvetsade förtöjningsbyglar på bomkroppen. Bommen är doppvarm-
galvaniserad (Fzv) för att få en maximalt lång livslängd i vattnet. Till
bommeningår två styckenvinkelfästen. Bomtypenär inte gångbar utan
enrenförtöjningsbomförbåten.

Standard
SFL45EUM, 1stM-40,utansträckmetall 804501
SFL45EUML, 1stM-40,utansträckmetall,bomlist 804502

Tekniska specifikationer:
Längd:4,5m.

Bryggmått:1,200mm
Egenvikt:ca35kg

Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange

Ponton:FlytpontonM-40liter

Lågpris,medavslutningsbommar

Avslutningsbom
SFL45EAUM, 1stM-40,utansträckmetall,vändbar 804506
SFL45EAUML, 1stM-40,utansträckmetall,bomlist 804507

SFL60 EUMSFL60 EUM
Bomkroppens rör har dimensionen 100 x60mmpå SFL 60-modellen.
Sidobenenochbakstycket hardimensionen60x40mm.SFL60har fyra
styckenfastsvetsade,kraftiga förtöjningsbyglar förbåtarnapåbomkrop-
pen. Bommenär doppvarmgalvaniserad.Ytteränden är förseddmed en
fjädrande, grönplastavvisare. Båda bomtyperna finns i avslutningsutfö-
rande, somär vändbara frånvänster till högerbom.Denhär bommenär
inte gångbar utanenren förtöjningsbomförbåten. Somstandard ingår
två kompletta vinkelfästen. Alla tillbehör i grupp 81 för denna bom-
kroppsstorlekpassar till dennabomserie.

Standard
SFL60EUM, 1stM-60,utansträckmetall 806001
SFL60EUML, 1stM-60,utansträckmetall,bomlist 806002

Lågpris,medavslutningsbommar

Avslutningsbom
SFL60EAUM, 1stM-60,utansträckmetall,vändbar 806006
SFL60EAUML, 1stM-60,utansträckmetall,bomlist 806007

SF50 ESF50 E
Bomkroppenhar dimensionen60x60mmochsidobenen60x40mm.
Sträckmetall 880x880mm. Fyra stycken förtöjningsbyglar. Ytteränden
är förseddmeden fjädrande, orangeplastavvisare. Gångbar ca 1meter
ut.Tvåbryggfästeni valfrittT-järn-ellervinkelutförande.

Enkelrör
Tekniska specifikationer:

Längd:5,0m.
Bryggmått:1,040mm
Egenvikt:ca45kg

Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange

Ponton:FlytpontonM-60liter
ellerStandardE-ponton

SF50ESS, 1st E-60,medsträckmetall 805021
SF50ESSL, 1st E-60,medsträckmetall,bomlist 805025

SF50ESM, 1stM-60,medsträckmetall 805011
SF50ESML, 1stM-60,medsträckmetall,bomlist 805015

Tekniska specifikationer:
Längd:6,0m.
Bryggmått:1,600mm
Egenvikt:ca45kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-60liter
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SF60 ESF60 E Enkelrör
Enhelsvetsadkonstruktionmedbomrör i dimension100x60mm.Sträckme-
tallmått 1460x1250mm.Bommenär somstandardgångbar hela vägenut.
Fyra fastsvetsade förtöjningsbyglar.BommenlevererasmedalternativtT-järns
ellerV-fästen.2fästeningår.Fjädrandeplastavvisare i ytteränden.
Nytt för i år! Bakstycket ärkortaremeni kraftigareutförande, föratt
fåplatsmedflerbåtbommarpåbryggan.

Tekniska specifikationer:
Längd:6,0m.

Bryggmått:1,400mm
Egenvikt:ca80kg

Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange

Ponton:FlytpontonM-100litereller
D-ponton120liter

SF60ESS, 1stD-120,medsträckmetall 806021
SF60ESSL, 1stD-120,medsträckmetall,bomlist 806025
SF60EUM, 1stM-100,utansträckmetall 806501
SF60EUML, 1stM-100,utansträckmetall,bomlist 806505
SF60ESM, 1stM-100,medsträckmetall 806511
SF60ESML, 1stM-100,medsträckmetall,bomlist 806515

SF80 ESF80 E
Helsvetsadkonstruktionmedbomröret idimension120x80mm.Sträckmetall
1460x1250mmochfyra fastsvetsadeförtöjningsbyglar.
P.g.a. längdenrekommenderarvi helstdennabomi skyddadehamnardärden
väl fyller sin funktion.Nytt för i år! Bakstycket är kortare men i krafti-
gareutförande, föratt fåplatsmedflerbåtbommarpåbryggan.

Enkelrör

Helsvetsat

AvslutningsbomAvslutningsbom
Avslutningsbommarienkelrör(E) tillverkasi längderna5-,6-och8meter.
Domhar ett enkelt bomrör ochbör endast användas i skyddade lägen.
Domfinnsendast i avslutningsutförandemedFlytponton (M) ochutan
sträckmetall.Standardfästen.

SF50EAUM
Längd:5,0m.
Bryggmått:800mm
Egenvikt:ca45kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-40liter.
SF50EAVUM, avslutningvänster,1stM-40l. 805002
SF50EAHUM, avslutninghöger,1stM-40l. 805003
SF50EAVUML, avslutningvänster,1stM-40l,bomlist 805006
SF50EAHUML, avslutninghöger,1stM-40l,bomlist 805007

SF60EAUM
Längd:6,0m.
Bryggmått:1000mm
Egenvikt:ca60kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-100liter.
SF60EAVUM, avslutningvänster,1stM-100l. 806502
SF60EAHUM, avslutninghöger,1stM-100l. 806503
SF60EAVUML, avslutningvänster,1stM-100l,bomlist 806506
SF60EAHUML, avslutninghöger,1stM-100l,bomlist 806507

SF80EAUM
Längd:8,0m.
Bryggmått:1200mm
Egenvikt:ca85kg
Antal flytkroppar:2perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton: FlytpontonM-120liter.
SF80EAVUM, avslutningvänster,1stM-120l. 808002
SF80EAHUM, avslutninghöger,1stM-120l. 808003
SF80EAVML, avslutningvänster,1stM-120l,bomlist 808006
SF80EAHML, avslutninghöger,1stM-120l,bomlist 808007

enkelrör,utansträckmetallenkelrör,utansträckmetall

Helsvetsat

NordensNordens
starkaste fäste!starkaste fäste!

SF80EUM, 1stM-120,utansträckmetall 808001
SF80EUML,1stM-120,utansträckmetall,bomlist 808005
SF80ESM, 1stM-120,medsträckmetall 808010
SF80ESM, 2stM-100,medsträckmetall 808011
SF80ESML, 2stM-100,medsträckmetall,bomlist 808015
SF80ES, 1stD-120,medsträckmetall 808021
SF80ESSL, 1stD-120,medsträckmetall,bomlist 808025

Tekniska specifikationer:
Längd:8,0m.

Bryggmått:1,800mm
Egenvikt:ca120kg

Antal flytkroppar:1-2perbom
Listfärg:gråellerorange

Ponton:FlytpontonM-100l,M-120l
ellerD-ponton120liter.
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AvslutningsbomAvslutningsbom
Våraavslutningsbommar i enkelrör (E) tillverkasi längderna5-, 6-och8
meter.Domär tillverkademedenkelt bomrörochkandärför endast an-
vändas i skyddade lägen. Domfinnsendast i avslutningsutförandemed
Flytponton(M)ochmedsträckmetall.Dittbrygglägebörvaraskyddat för
vågorochvind.

SF50EASM
Längd:5,0m.
Bryggmått:800mm
Egenvikt:ca50kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-60liter.
SF50EAVSM, avslutningvänster,1stM-60l. 805012
SF50EAHSM, avslutninghöger,1stM-60l. 805013
SF50EAVSML, avslutningvänster,1stM-60l,bomlist 805016
SF50EAHSML, avslutninghöger,1stM-60l,bomlist 805017

SF60EASM
Längd:6,0m.
Bryggmått:1000mm
Egenvikt:ca65kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-100liter.
SF60EAVSM, avslutningvänster,1stM-100l. 806512
SF60EAHSM, avslutninghöger,1stM-100l. 806513
SF60EAVSML, avslutningvänster,1stM-100l,bomlist 806516
SF60EAHSML, avslutninghöger,1stM-100l,bomlist 806517

SF80EAUM
Längd:8,0m.
Bryggmått:1200mm
Egenvikt:ca90kg
Antal flytkroppar:2perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:FlytpontonM-120liter.
SF80EAVSM, avslutningvänster,1stM-120l. 808012
SF80EAHSM, avslutninghöger,1stM-120l. 808013
SF80EAVSML, avslutningvänster,1stM-120l,bomlist 808016
SF80EAHSML, avslutninghöger,1stM-120l,bomlist 808017

SF60 DS/TSF60 DS/T
Tillverkad i helsvetsad, dubbel fyrkantsprofil i dimension 40 x60mm.
Triangeldelenisamma dimension.Gångdelenisträckmetall 1460x1250
mm. Fyra stycken fastsvetsade förtöjningsbyglar. Hela konstruktionen
är doppgalvaniserad. Den yttersta bomänden är försedd med en fjäd-
rande plastavvisare. Gångbar ca 2meter ut frånbryggkanten somSTD.
Bombredd400mm.Finnsbåde somsträckmetall ochträdäck.Två
olikapontontyper.

Dubbelrör
Tekniska specifikationer:
Längd:6,0m.
Bryggmått:1,800mm
Egenvikt:ca95kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:M-120l ellerD-ponton120liter.

SF60DSM/T, 1stM-120l,medsträckmetall 806531
SF60DAVSM/T, avslutningvänster,1stM-120l. 806532
SF60DAHSM/T, avslutninghöger,1stM-120l. 806533
SF60DSML/T, 1stM-120l,medsträckmetall,bomlist 806535
SF60DAVSML/T, avsl. vänster,1stM-60l.bomlist 806536
SF60DAHSML/T, avsl.höger,1stM-120l,bomlist 806537

SF60DSS/T, 1stD-120l,medsträckmetall 806541
SF60DAVSS/T, avslutningvänster,1stD-120l. 806542
SF60DAHSS/T, avslutninghöger,1stD-120l. 806543
SF60DSSL/T, 1stD-120l,medsträckmetall,bomlist 806545
SF60DAVSSL/T, avsl. vänster,1stD-120l,bomlist 806546
SF60DAHSSL/T, avsl.höger,1stD-120l,bomlist 806547

SF80 DS/TSF80 DS/TDubbelrör
Tillverkadi helsvetsad,dubbel fyrkantsprofil.Rördimension40x60mm.
Gångdelensträckmetall 1460x1250mm.Fyra styckenfastsvetsade för-
töjningsbyglar.Allt varmgalvaniserat.Denyttersta bomändenär försedd
meden fjädrandeplastavvisare. Gångbar c:a 2meter ut frånbryggkan-
ten.Bombredd400mm.Finnsbådesomsträckmetall ochträdäck.
Tvåolikapontontyper.

Tekniska specifikationer:
Längd:8,0m.
Bryggmått:1,800mm
Egenvikt:ca110kg
Antal flytkroppar:2perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:2xM-120l eller2xD-120liter.

SF80DSM/T, 2stM-120liter,sträckmetall 808031
SF80DAVSM/T, avsl. vänster,2stM-120liter 808032
SF80DAHSM/T, avsl.höger,2stM-120liter 808033
SF80DSML/T, 2stM-120liter,sträckmetall,bomlist 808035
SF80DAVSML/T, avsl. vänster,2stM-120liter,bomlist 808036
SF80DAHSML/T, avsl.höger,2stM-120liter,bomlist 808037

SF80DSS/T, 2stD-120l,sträckmetall 808041
SF80DAVSS/T, avsl. vänster,2stD-120l. 808042
SF80DAHSS/T, avsl.höger,2stD-120l. 808043
SF80DSSL/T, 2stD-120l,sträckmetall,bomlist 808045
SF80DAVSSL/T, avsl. vänster,2stD-120l,bomlist 808046
SF80DAHSSL/T, avsl.höger,2stD-120l,bomlist 808047

enkelrör,medsträckmetall
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AvslutningsbomAvslutningsbom dubbelrör,medsträckmetall
Våra avslutningsbommar i dubbelrör (D) tillverkas i längderna 6-och8
meter.Domär tillverkademeddubbla rör föratt kunnamotstå deextra,
ensidiga krafter somenytterbomalltidblirutsatt för.Väljmellanavslut-
ningsbommarmedflytpontonet (M) -eller standardpontoner. Bombred-
denär400mm.Vill du, kandekortareavslutningsbommarna beställas i
enkelrörsutförande (E). Dukanockså välja omdu vill ha enkelrörsbom-
marnamedellerutansträckmetall.

Tekniska specifikationer
Längd:6,0m.
Bryggmått:1500mm
Egenvikt:ca85kg
Antal flytkroppar:1perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton:M-120literellerD-120liter.
Sträckmetall

SF60DAVSM/T, avslutningvänster,1stM-120l. 806532
SF60DAHSM/T, avslutninghöger,1stM-120l. 806533
SF60DAVSML/T, avslutningvänster,1stM-120l,bomlist 806536
SF60DAHSML/T, avsl.höger,1stM-120l,bomlist 806537

SF60DAVSS/T, avslutningvänster,1stD-120l. 806542
SF60DAHSS/T, avslutninghöger,1stD-120l. 806543
SF60DAVSSL/T, avslutningvänster,1stD-120l,bomlist 806546
SF60DAHSSL/T, avslutninghöger,1stD-120l,bomlist 806547

Tekniska specifikationer
Längd:8,0m.
Bryggmått:1600mm
Egenvikt:ca110kg
Antal flytkroppar:2perbom
Listfärg:gråellerorange
Ponton: 2stM-120litereller2stD-120liter.
Sträckmetall

SF80DAVSM/T, avslutningvänster,2stM-120l. 808032
SF80DAHSM/T, avslutninghöger,2stM-120l. 808033
SF80DAVSML/T, avsl. vänster,2stM-120l,bomlist 808036
SF80DAHSML/T, avsl.höger,2stM-120l,bomlist 808037

SF80DAVSS/T, avslutningvänster,2stD-120l. 808042
SF80DAHSS/T, avslutninghöger,2stD-120l. 808043
SF80DAVSSL/T, avslutningvänster,2stD-120l,bomlist 808046
SF80DAHSSL/T, avslutninghöger,2stD-120l,bomlist 808047

Vinklade SF-bommarVinklade SF-bommar för trångautrymmen
Påmånga ställen i t exkanaler, åar, smala vikar eller fritidshamnar kan
detbli trångtattnavigeraenbåt intill kaj.Genomatt vridabommen60°
mot kajkanten, kanmanutnyttja dessa utrymmen.Alla våra dubbelrörs-
bommar (D) gåratt få i 60° vänster-ellerhögerutförande,medgångbar-
het somstandard hela vägen ut. Genomsträckmetallen drar man inte
ombordsmutsochbåtennår,genomskrovformen,ända intill kajen.
För att bästa vridstabilitet skall erhållas och att inte skakningar skall
uppstånärmanbefinnersigpåbommensytterstaände,ärallabomkrop-
par helsvetsade. För att utnyttja hela bommen somgångbana kan det
behövas extra flytkraft och fästen, dessa finns förberedda i standardut-
förandet.
Denna 60° serie görs endast på beställning. Räkna med 4 -6 veckors
leveranstid.Ringvårt närmastesäljkontorochlyssna!

Denhelsvetsade konstruktionenDenhelsvetsade konstruktionen
gör SF-bommarna stabila ochheltgör SF-bommarna stabila ochhelt

utan egensvängningar!utan egensvängningar!

Flytpontonen (M)
FlytpontonM-40, 40liter 510542
FlytpontonM-60, 60liter 510543
FlytpontonM-100, 100liter 510545
FlytpontonM-120, 120liter 510547

STD
E-60, enkel,65liter,60kgbärkraft 810040
D-120, dubbel,130liter,120kgbärkraft 810042

Kan även erhållas i orange färg.

PontonsortimentPontonsortiment
till SF-bommarnatill SF-bommarna

Fäströreningår.
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TillbehörbåtbommarTillbehörbåtbommar
Vinkelfäste STDVinkelfäste STD
Detta ärvårt standardfäste till alla SF-bommar. Fästet passaralla brygg-
typerpåmarknadensomhar trärameller träfenderpå långsidorna. Fäs-
tet monteras i valfria hål meddemedföljande franska träskruvarna. (5
stycken10x50och2stycken10x65mm.)
Vikt pervinkelfästekomplett 2,0kg.
810001

T-järnsfäste STDT-järnsfäste STD
Detta fästemedger förskjutningsbar infästning av SF-bommen i brygg-
kanten.Fästet,somkanersättasmotvårt vinkelfästeutanextrakostnad,
klamrasomvåraT-järnsprofilerochefteruppnått önskat avståndmellan
båtbommarna, låses fästena mot T-profilenmedde befintliga bultarna.
(M10x90mm).Vikt perT-järnfästekomplett 2,0kg.
810002

HakbultsfästeHakbultsfäste
Fästet passar som steglös infästning av SF-bommar i de skenfästen
somfinns ingjutna i kantenpåmånga helbetongbryggor.Monteringen i
skenanskermed2styckenhakbultarper fäste.Komihågatt vidbeställ-
ningenuppge vilkentypav bryggaDinSF-bomskall monteraspå så att
rätt hakbult kanlevererasmed.Vikt perhakbultsfästekomplett 1,95kg.
810003

BygelfästenBygelfästen
Bygelfästet passar på alla betongbryggor somhar träfendrar på långsi-
dornamedmåtten100x150mm.Mellanrummetmellanbommarnakan
justerassteglöst ochefter önskadavståndsinställning låses fästet i läge
påovansidanmedenfranskskruv10x50mm.Därefterklämsfästet yt-
terligare genomåtdragningav den ingående långbultenpå undersidan.
Vikt perbygelfästekomplett 3,65kg.
810004

SänkfästenSänkfästen
Mångafastakajerärförhögaförattdirekt fästabåtbommarpå.Meddet
här fästet sänkerman infästningspunktenmed400mm. Fastsättningen
skermedhjälpavdemedföljandefranskaskruvarna.
Vikt persänkfästekomplett 4,4kg.
810005
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RöraxelsatsRöraxelsats 225mm
Rörbultsatsen passar till alla våra båtbomfästen och består av: 1 st rörbult
32x225mm, rostfri saxsprint 1st 5x56mmoch1st slitbricka.Alla röraxel
delarärvarmgalvaniseradeochingårsomstandardi samtligabåtbomsfästen.
Vikt per rörbultsatskomplett 0,6kg.
810010

T-järn i stålprofilerT-järn i stålprofiler
T-järn för infästning i bryggan eller kajen. T-järnets montering på bryggan
sker med påsvetsade öron och fransk träskruv 10 x65mm. Levereras i 6-
meterslängderochvarje längdväger40kg.Fzv.
810110

BomlisterBomlister

Bomlisterna klämsöverbomröret ochkanplacerasvarsomhelst på röret. Listerna haren
slät ytapåovansidanochinvändigarillorpå insidanföratt tillåta luftpassage.Detminskar
risk för rostangrepppå bomkroppen. Listen levereras i olika längder ochkan lätt kapas i
kortare bitarmedenfintandadsåg.Harmanenprofil somligger i närhetenavmåttet så
kanmanfylla ut luftspaltenmedenträlist eller träregel.

BOMLISTSFL35E
Passardirekt påvårminstabåtbomSFL35E.
Passarpå rördiameter:40x40mm,yttermått.
Längd:2meter
Vikt:0,8kgper längd.
Orange 810060
Grå 810065

BOMLISTSFL45E/SF50E
Passarpå rördiameter:60x60mm,yttermått.
Längd:3meter
Vikt:1,4kgper längd.
Orange 810061
Grå 810066

BOMLISTSFL60E/SF60E
Passarpå rördiameter:100x60mm,yttermått.
Längd:2meter
Vikt:2,5kgper längd.
Orange 810062
Grå 810067

BOMLISTSF80E/SF100E
Passarpå rördiameter:120x80mm,yttermått.
Längd:5meter
Vikt:3,5kgper längd.
PassarävenMammut-, VaranochGigant
Orange 810063
Grå 810068

BOMLISTDUBBELBOMMAR
Passar till alladubbelrörsbommar i vår tillverkning
Passarpå rördiameter:60x40mm,yttermått.
Längd:4meter
Vikt:1,5kgper längd.
Passar till alla sidoarmarpåbommarna.
Orange 810064
Grå 810069

FenderlisterFenderlister till SF-bommar
Våra avbärarlister är gjorda i mjukgjord UV-beständig plast för största
skonsamhet mot anliggande båtskrov. Listerna finns i orange färg och
färgar inte av sigmot båten. Definns i två olika längder, 300och1000
mm, och skruvas fast mot bomkroppenmedhjälp av medföljande bult
och mutter i färdiga hål. Monteringen underlättas betydligt omman
värmer domi solen eller låter domligga en stund i ca 50° vatten före
påmonteringen.

Fenderlist längd300mm längd1000mm
SF50, enkelbom 810170 810175
SF60, enkelbom 810171 810176
SF60, allaD-bommar 810172 810177

Fenderlist till våra D-bommar
eller profiler 60x40mm.

Fenderlist till SF60E
eller profiler 100x40mm.

Fenderlist till SF50E
eller profiler 60x60mm.
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KeeperKeeper för förtöjningslinanpåbommen
MedKeepermonteradpå din båtbomeller boj har du alltid din förtöj-
ningslina monterad i rätt grepphöjd. För att enkelt kunna fånga inden,
även i hård sjögång, bestämmer dubara vilken i höjddu vill ha fånget
ochmonterardenpåplats,efterev.avsågningav röret.
Keeper fästes till SF-bommenmed två alternativa fästen: ett för enkel-
rörsbommar (E) och ett för dubbelrörsbommar (D). Fästet passar direkt
på sammabultar sominfästningenav pontonröreni bommenskermed.
DettamedförattKeeperkanplaceraspåfleraalternativaplatserpåbom-
men.Linfångarenfästesvidbojenmedhjälpavslangklämmorochpassar
alla bojar somfinnspåmarknaden. Slangklammorna bör vara i rostfritt
stål, domingår inte i priset.Uppgevilkendimensionav bojrörduha
harvi passandeklämmortill lågt pris.

Keeperpaket, komplett till E-bommar 810090
Keeperpaket, komplett till D-bommar 810091
Keeperspröt, linfångarspröt perstyck 810092
Dubblefäste, till E-bommar 810093
Dubblefäste, till D-bommar 810094

Tekniska specifikationer:
Vikt:630gram
Reflexingår.
Alladelar tillverkade i stål
ochvarmgalvaniserade.

Vidköpav större
antal begär offert!

Gerdig rättGerdig rätt
fånghöjdfånghöjd
på trossen!på trossen!

RenoveringspaketRenoveringspaket
Många gamla bommar har svårt att flyta p g a vattenupptagning i
pontonerna. Våra renoveringssatser utförda komplett med fäströr har
konkurrenskraftiga priser. Domär lätta att montera ochmodifieringen
tarendast ca15minutermedY-bommenpå land.Enkel-ochdubbelpon-
tonerna kan erhållas i svart medorangemidjelist eller orangemed vit
midjelist. Alla pontoner är UV-beständiga och fyllda medhögkvalitativ,
formgjutencellplast.

Renoveringssats, komplettmedM-40liter 810080
Renoveringssats, komplettmedM-60liter 810081
Renoveringssats, komplettmedM-100liter 810083
Renoveringssats, komplettmedM120liter 810085
Renoveringssats, komplettmedE-ponton60-liter 810086
Renoveringssats, komplettmedD-ponton120-liter 810088

I renoveringssatsen ingår:
Flytponton(M)-ellerSTD-ponton, fäströrSTD,avbärarlistmedfäste
samtöverfall ochbult förmonteringpådengamlabomkroppensstålrör.

tillY-bommar

BombyglarBombyglar
För att underlätta angöringmellan bommarna bör en bombygel finnas
monterad. Bombyglarna kan levereras i två olika höjder: 750mmresp
1500mm. Bygeln består av ett bockat rör (Ø38mm) och två stycken
vridbara fästen sommonterasmed samma infästningsbultar sompon-
tonrörenärmonterade. På de vertikala rörensitter krokar för att hänga
linor i.Alladelarärdoppgalvaniseradeför långlivslängd.

Bombygel, höjd750mm,fångkrokarochfästen 810095
Bombygel, höjd1500mm,fångkrokarochfästen 810096
Universalfäste, 2perbombygel,vridbart perstyck 810097

till SF-bommen

ReservdelarReservdelar
till SFL-ochSF-bommarnatill SFL-ochSF-bommarna

se prislistan!se prislistan!
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BRYGGTILLBEHÖRBRYGGTILLBEHÖR

avstängerobehörigaGrindGrind
Bryggrindenär enkraftighelsvetsadkonstruktion i stålprofiler. Rutnätet
ärpunktsvetsatmot ramen.Konstruktionengergodinsynpåbryggorna,
vilket underlättar bevakningen, samtidigt somden naturligt smälter in
i landskapet. Hela rörkonstruktionen är doppvarmgalvaniserad -vilket
ger en lång, underhållsfri livslängd. Dörren är utrustad med lås, men
själva låscylindernmednycklar ingår inte i priset.Låskolvstypsamtantal
nycklar görsuppmedlokal låssmed. Stöd-ochfästanordningar för fast-
sättningpå bryggan ingår. Grindportenhar extra breddochhöjdför att
underlättautforslingav skrymmandegodspåbryggan.Taggtrådeningår
inte i vår leveransutanfårseparatbeställas.
Tekniska specifikationer:
Höjd: 2,2m+taggtråd=2,7meter
Bredd: 2,6m+taggtråd=3,5meter
Port: 2,1mx1,2m
Fraktvolym: 0,8m
Vikt: ca95kg 210080

BetonglandfästenBetonglandfästen
För ingjutning i betongfundament tillverkar vi kraftiga ingjutnings-
krampormedgängenM24. På dennamonteras en kraftig lyftögla som
gängastill ett lämpligt läge för attmedge landgångensrörelsefrihet. På
motsvarandesättmonteraslyftöglor i landgångenskortändemedbultar
M 24x70. Se till att lyftöglan inte vilar direkt på landgångens trävirke.
Användett hörnbeslagsomförstärkningochskyddförenlånglivslängd
påmaterialet.Sammankopplabetongrampochlandgångmedettkraftigt
dimensionerat och varmförzinkat kopplingsrör. Förse landgången med
landgångsrullar i bryggändenförminsta slitage. Närdugjuterklacken, tänkpå

att armeraochanvändrätt typ
avbetong(helst K30ochtrög-
flytande).
Det lönarsig i framtiden!

Bärande räckenBärande räcken
Monteringen mot landgången sker med medföljande franska skruvar.
Vi rekommenderar enparvis användning för att uppnå en jämnbelast-
ningsfaktor.

Dessa räckenDessa räcken
förstärker landgångenförstärker landgången
mot knäckbrott!mot knäckbrott!

Bärande räcke, 4,4m, inkl. fästen.Fzv. 220101
Bärande räcke, 5,4m, inkl. fästen.Fzv. 220102
Bärande räcke, 5,4m, inkl. fästen.Fzv. 220103
Bärande räcke, 6,4m, inkl. fästen.Fzv. 220104

Fästsatsbetongsidan, 1krampamedrörögla 220050
Ingjutningskrampa, lös,M24-gängstång 220051
Gjuten rörögla,M24-gängmed70-bult 220052
Kopplingsrör landgång, kompl.medlåsbultsatser 220053
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till landgångarRullbeslagRullbeslag
Viharett antal olikatyperavrullbeslagochvilkenmodell somärlämplig
avgörsavutläggningsplatsenochavdenvinkel somlandgångenkommer
att antamot bryggan. Somstandardpå våra kompletta landgångar sit-
terdenna typav rullbeslag.Vimonterar två eller tre rullbeslagberoende
avbreddenochlängden. (Breddöver1,5meter eller en landgångslängd
över6,5meter.)

Rullbeslag, för landgång,gummirulle,Fzv. 220040
Stålstativ, till rullbeslaget,Fzv. 220042
Röraxel, rullbeslag, rördiam.25mm 220043
Gummirulle,medbussning,90x125mm 220044
Mellanbricka, 25x45x4mm,Fzv. 220045
Saxsprint, till röraxeln,5x56mm,RF. 220046

Rullbeslag för
landgångSTD.Gummirulle

med inre
PE-bussning

Räckena finns i två olika längder. 3-resp. 5meter. Infästninge
landgångsramenmed två-eller tre fästen och franska träskruvar, som
medföljer beroende på staketlängden. Räckena ger ett bra stöd, men
förstärker inte landgången. Den här typen av räcke har också många
användningsplatser på land. Alla räcken och ingående delar är dopp-
varmgalvaniserade. Det innebär ett fullgott rostskydd på såväl in-som
utsidanav rörkonstruktionen.

Ovalt räcke, 3m,ovalt, inkl. fästen.Fzv. 220060
Ovalt räcke, 5m,ovalt, inkl. fästen.Fzv. 220063
Fäste, till räcket,perstyck.Fzv. 220003

ovaltLandgångsräckeLandgångsräcke

ypSFBåtringarBåtringar
BÅTRINGMINI
Äravseddsomförtöjningsringdärbryggansdäckninggår
utanförbärreglarnasåatt endastmonteringkanskepå
ovansidan.Varmgalvaniserad.

Ringensinnerdiameter:50mm
Ringenstjocklek:10mm
Fästplåtenstjocklek:5mm
Vikt:0,6kginkl. franskskruv.
230010

BÅTRINGSTANDARD
Äravseddförvåraegna träbryggormenpassarockså till de
flestabryggtyperpåmarknadensomhar längsgåendeträreg-
larpå långsidorna.Vinkladfästplåt.Varmgalvaniserad.

Ringensinnerdiameter:50mm
Ringenstjocklek:10mm
Fästplattanstjocklek:3mm
Fästplattansbredd:70mm.
Vikt:0,85kginkl. franskskruv.
230012

BÅTRINGLÖS, HeavyDuty
HD-ringenär fäst i plattanmedenbygel.Dennaäravseddför lite tuf-
fareförhållandenochdärgrövretågvirkeanvänds.Monteringsskruvar
är5st 10x50och2st10x65mm.Vinkladfästplåt.Varmgalvaniserad.

Ringensinnerdiameter:50mm
Ringenstjocklek:12mm
Fästplattanstjocklek:3mm
Fästplattansbredd:130mm.
Vikt:1,4kginkl. skruvar
230016

BÅTRINGFAST, HeavyDuty
HD-ringenär fastsvetsadpå fästplattan.Förmaximal hållfasthet är
ringenstukadi svetsytan.Monteringsskruvarär5st 10x50och
2st10x65mm.Vinkladfästplåt.Varmgalvaniserad.

Ringensinnerdiameter:50mm
Ringenstjocklek:12mm
Fästplattanstjocklek:3mm
Fästplattansbredd:130mm.
Vikt:1,4kginkl. skruvar
230014

Se våra låga priser!Se våra låga priser!
Vid större antal -begärmängdrabatt!Vid större antal -begärmängdrabatt!



36

SmåbåtsringarSmåbåtsringar
Småbåtsringarfinnsi tvåolikagrundutföranden.Enmaskingängadögle-
bultmedmutterellerenträgängad.Trotsenkelhetenkandomanvändas
på ställen där inte stora krav på infästningshållfastheten råder. Ringar
och öglebultar är i samma grovlek. Ytterdiametern på ringarna är: 52,
60,68och72mm.Båtringarnaärvarmgalvaniserade(Fzv).Längdmåttet
angerdet totala infästningslängdenfråndäckbrickan.

M-gängskruvade båtringar:
Öglebult, ring,bricka,mutter,M6x50mm 230040
Öglebult, ring,bricka,mutter,M8x60mm 230041
Öglebult, ring,bricka,mutter,M10x75mm 230042
Öglebult, ring,bricka,mutter,M12x100mm 230043

Trägängade båtringar:
Öglebult,medring,6x50mm,franskträgäng 230045
Öglebult,medring,8x60mm,franskträgäng 230046
Öglebult,medring,10x75mm,franskträgäng 230047
Öglebult,medring,12x100mm,franskträgäng 230048

Pollarenärtillverkadigalvaniserat rundstålØ16mmmedenkraftigbot-
tenplatta. Fzv.Denmonteraspå brygganmedmedföljande franskskruv
10x50mm.
230110

Cleat)

HordaHorda
Båtförtöjningarutsättsförstorakrafternärvindenryckerochdrar.Horda
förtöjningsfjädrar håller båtarmeddeplacement upptill 6tonsäkert på
platsäven i mycket hårt väder.Deär tillverkadeav slagtåligt ochväder-
beständigt EPDM-gummimedingjutna säkerhetskättingar,somvarmför-
zinkatsförhögythållfasthet.
EPDM-gummit ger en tyst och mjuk fjädring, utan att nöta på förtöj-
ningslinan. Horda förtöjningsfjädrar monteras direkt i bryggringenmed
1skruvschackel.

GummifjädrandebåtförtöjningGummifjädrandebåtförtöjning

förtöjn. förbåtar säkerhets- fjädrings- brott- artikel
fjäder >ton kättingømm kraft kp kraft kp nummer
1 2 4 600 3500 230230
2 6 6 1200 6500 230231

BåtfjädrarBåtfjädrar Elzinkat stålElzinkat stål
Fjädrarna bör infästas i bägge ändarna med skruvschacklar på förtöj-
ningslinan eller på bryggans båtring. Somen extra säkerhet bör förtöj-
ningslinaninte vara fäst i bara enav fjädernsändarutanhelst,medtill-
räckliglängdförmaximalt fjäderspel, vara fästadi bäggefjäderändarna.
Lämnadärförsåmycket linamellanschacklarnasåatt fjäderntillåtstöja
sig i sin maximala längd. Alla förankringar somutsätts för pulserande
dragochryckbörhaensånhärtypav förtöjningsfjädersomdämpare.
Fjädrarnaärelektrolytgalvaniserade(Fzb).

dragkraft tråd längd artikel
cakg ø mm nummer
150 5,5 360 230234
200 7,2 400 230235

BåtfjädrarBåtfjädrar HelgummiHelgummi
För att uppnå de bästa fjädringsegenskaperna för man först in sin för-
töjningslina genomdet yttersta ögat i en fjäderände. Se till att fjädern
hamnar i lägemitt på linlängden.Därefter trärmanomedelbart tillbaka
nergenomdetbredvidvarandeögat.Snurrasedanlinanminst3varvmot
gummikroppen innan du åter trär igenom linan i motsvarande ändes
ögon.Linanärnuklar för förtöjningen.

Forsheda båtfjäder, för lindiameter10-12mm 230240
Forsheda båtfjäder, för lindiameter14-16mm 230241

PollarePollare
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BlyplättarBlyplättar snabbförankrarbåten
Blyplättenärett suveränt ankareförsmåbåtardärbottenbeskaffenheten
ärsandeller lera.Blyet i plättenär i s.k.marin-ellerköllegeringochgod-
känt förmarint bruk. Seocksåpå våra färdigaochsplitsade förankrings-
linorsomåterfinnspåsid49.

Blyplätt 4kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230301
Blyplätt 6kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230302
Blyplätt 8kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230303
Blyplätt 10kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230304
Blyplätt 12kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230305
Blyplätt 15kg, stålkupamedblytyngd,Fzv 230306 Se våra priser!Se våra priser!

PirfenderPirfender avbärarlist
DennafenderlistärtillverkadiBacellplast,ettstarktochlättmaterialsom
ärmycketflexibelt.Materialet har100% vattentätaceller.Listenärenkel
attmonteradärskyddönskas,medhjälpavplastclipssommedföljer.Den
kanocksåspikaspåplatsi centrumkärnanmedplatthuvadspik.
Färg:vit.Längd940mm.Bredd85mm.Höjd44mm.

250050

StötbumpersStötbumpers
Enserieav1/2-,och 3/4-runda fendrarsompassarförmonteringpåalla
typeravbryggkanterochäruppbyggda föratt kunna skyddadinbåt vid
stötar.Domkortarefendrarna,250094och250095är idealiska förmon-
teringpå bryggkantenmellanbåtbommarna ochsomstötupptagare för
fören.Alla bumpers är tillverkade i rotationsgjuten PVC, genomfärgade
och UV-beständiga. Domär luftfyllda och du kan själv reglera trycket
ochhårdheten.Rekommenderat lufttryckär0,10bar/1,45psi.Fendrarna
skruvaspåavseddplatsmedskruvar i färdiga,väl skyddadehål.Rekom-
menderadskruvlängdär träskruvM6x30/50mmmedbricka.Fzv.

Bryggfender, plan,vit 500x120x70mm,medskruvinfästn. 250090
Bryggfender, vinkel,vit 500x120x70mm,medskruvinfästn. 250091
Stötbumper, 3/4-rund,vit,180x400mm,förbryggdäcksmont. 250094
Stötbumper, 3/4-rund,blå,180x400mm,förbryggdäcksmont. 250095
Stötbumper, 3/4-rund,vit,250x900mm,förbryggdäcksmont. 250096
Stötbumper, 3/4-rund,blå,250x900mm,förbryggdäcksmont. 250097
Bryggbumper, 1/2-rund,vit,180x400mm,förbryggkantmont. 250100
Bryggbumper, 1/2-rund,blå,180x400mm,förbryggkantmont. 250101
Bryggbumper, 1/2-rund,vit,250x900mm,förbryggkantmont. 250102
Bryggbumper, 1/2-rund,blå,250x900mm,förbryggkantmont. 250103

avbärarfendraravbärarfendrar

3/4-rundbryggdäcksbumper

1/2-rundbryggkantsbumper

Bryggfender, plan

Bryggfender, vinkel
Vinkel,160x340mm
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BrygglisterBrygglister
PLANBRYGGLIST-FÖRBRYGGKANTEN
Gerbrygganellerkajkantenett tilltalande
utseendeochdöljerändvirket påplankorna.
Mjukhetengördenlätt att kapaellerbearbetas.
GenomfärgadUV-stabiliseradPVC.
Längd:3meter
Orange 250040
Vit 250041

VINKELBRYGGLIST-FÖRDÄCKOCHBRYGGKANT
Denspikasfast påbryggkanten,gerett bra skyddochger
brygganett tilltalandeutseende.Monteringspikarbeställes
separat.GenomfärgadUV-stabiliseradPVC.
Längd:4,6meter
Orange 250030
Vit 250035

KRAFTIGKAJLIST-FÖRHÅRDASTÖTAR
Denanvändspå tuffareställensomkajochbryggkanterdärstörrebåtar
lägger till.Denanvändsävensomstöt/skyddslist på lastkajervidgods-
terminaler.Denharhögprofil ochhalvhårdkonsistens.Genomfärgad
UV-stabiliseradPolyeten.Fastsättningenskermedspiksombeställes
enligt nedan.
Längd:2,0meter
Vikt:3,8kg/meter
Orange 250060
Vit 250061

www.svenskaflytblock.sewww.svenskaflytblock.se
MONTERINGSSPIK-TILLBRYGGLISTERNA
Pappspik, FLH35X 2,5MM, Fzv, förp.om40st 250046
Kamspik, LKH50X 2,3MM, rostfri, förp.om20st 250066

SkyltarSkyltarAnvisnings-ochförbudsskyltarAnvisnings-ochförbudsskyltar
Skyltarna är tillverkade i aluminiumochtillräckligt stora föratt synaspå
långt håll. Infästningi stolpenskermed2fästen260030. Skyltarnakan
monteras på plana ytor med skruvar eller med kraftiga stativ somkan
fästasdirekt på bryggan. Skall monteringenskepå landrekommenderar
vi vårnedgrävbarabetongplint520011.

Förhindra olyckor!DYKNINGFRÅNBRYGGANFÖRBJUDET, 510x640mm 260100
HOPPNINGFRÅNBRYGGANFÖRBJUDET, 510x640mm 260101
OBEVAKAT-BADNING SKERPÅEGETANSVAR, 510x640mm 260105
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SFBadstegarSFBadstegar MarknadensmestMarknadensmest
sålda badstegar!sålda badstegar!

i byggsats

VÄLJ RÄTTSTEGE!VÄLJ RÄTTSTEGE!
Regeln är, alltid 3stegRegeln är, alltid 3steg
under vattenytan!under vattenytan!

antal tot. höjd bredd frakt vikt artikel
steg meter meter volym kg nummer
4 1,85 0,6 0,07 20 300090
6 2,35 0,6 0,09 25 300091
9 3,05 0,6 0,11 30 300092
11 3,60 0,6 0,13 35 300093

Med trästeg
antal tot. höjd bredd frakt vikt artikel
steg meter meter volym kg nummer
4 1,85 0,6 0,07 20 300100
6 2,35 0,6 0,09 25 300101
9 3,05 0,6 0,11 30 300102
11 3,60 0,6 0,13 35 300103

Medaluminiumsteg

Vår egentillverkade badstege är gjord av 38 mmdubbla stålrör, som
är in- och utvändigt varmgalvaniserade genom doppning i zinkbad.
Stegprofilerna är halkfria och tillverkade av tryckimpregnerat virke eller
anodiseradaluminium. Lejdarna skruvas ihopmed fotstegenmedhjälp
avvagnsbultarpå fastsvetsadebärplåtar.
Handtagens höjd över bryggan är 0,75 moch det måttet ingår i den
totalahöjdeni nedanståendetabeller.
De lösa stegenlevereraskomplett i enkartongtillsammansmedskruvar
och monteringsanvisning. Badstegen lutar efter fastmonteringen på
bryggkanten15° frånvertikallinjen.Stegavståndet i höjdledär25cm.Se
överstegeneftergalv såatt ingavassapiggarfinnskvar.
Badstegenärmycket lättmonterad.

SnabbfästeSnabbfäste påbryggan
Många av våra kunder har önskemål omatt snabbt kunna demontera
stegenfrånbryggan– främst införvintern.Parfästskenornaärutformade
i anodiserad sjöaluminium. Skenorna skruvas stadigvarande ovanpå
bryggdäcket med de medföljande specialskruvarna. Ovanpå skenorna
fästes sedan stegen snabbt med medföljande insexbultar av special-
utformning. En insexnyckel för dessa skruvar ingår i snabbfästpaketet.
Att vi valt samtliga skruvarmedinsexfattningberorpå att det försvårar
demonteringavobehöriga.Skenorna säljesparvis i enkomplett satsoch
passarallaSF-stegar.

300145
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SFHopptornSFHopptorn

SFHopptornSFHopptorn 1meter
Hopptornet består av en 4-stegs badstege sommonterats på ett stativ
i varmgalvaniserat stål.Däckningenpå översidanär gjordav räfflat och
avspänningshyvlat, tryckimpregnerat virke. Fotstegen är fastskruvade i
lejdarsidorna och tillverkade i sjöanodiseradaluminium.Monteringsbe-
slagförinfästningavstativet i fram-ochbakkantenmotunderlaget ingår
i priset. Se till att du alltid har ett tillräckligt och fritt vattendjup inom
tornetshoppområde. I detta fallet rekommenderarvi 3-4meter.
Förmonteringpåflytbrygga rekommenderarvi vårhopptornsbrygga.
310500

SFHopptornSFHopptorn
Hopptornet består av en 6-stegs badstege sommonterats på ett stativ
i varmgalvaniserat stål. Däckningenpå översidanär gjordav räfflat och
avspänningshyvlat, tryckimpregnerat virke. Fotstegen är fastskruvade i
lejdarsidorna och tillverkade i sjöanodiserad aluminium. Monteringsbe-
slagförinfästningavstativet i fram-ochbakkantenmotunderlaget ingår

i priset.Rekommenderatvattendjupinomhoppsektornär4-5meter.Gör
regelbundnabesiktningaravsjöbottenmedavsiktpåfrämmandeföremål.
Förmonteringpåflytbrygga rekommenderarvi vårhopptornsbrygga.

310510

2meter

3meter

Hopptornsbryggorna är specialtillverkade med en blockplacering och
blandning som kompenserar hopptornets tyngd och belastningen av
användarna.Därmedökarsvårighetenföroönskadtippningavokynniga
ungdomsgäng.

HopptornsbryggorHopptornsbryggor förallahopptornförallahopptorn

Paketen innehåller plattform, hopptorn och badstege i 4-stegsmodell.
Alla kopplingsbeslagövervattnet ingår.
Paketenfinnerdui på sid12i dennakatalog.

Hopptornsbrygga, 2,4x5,25m,förhopptorn1-och2meter 122450
Hopptornsbrygga, 2,4x6,40m,förhopptorn1-och2meter 122461
Tornplattform, 4,8x5,25m,för3metershopptorn 124850
Tornplattform, 4,8x6,40m,för3metershopptorn 124860

Vi har även färdiga paket avVi har även färdiga paket av
kompletta hopptornmedbryggor.kompletta hopptornmedbryggor.

Tekniska specifikationer
Fraktvolym:7kbm
Egenvikt:ca250kg
Levererasi tredelarförbultmonteringavbeslagenpåplatsi färdigabulthål.

Hopptornet tillverkasavrektangulärastålrörsprofilerochärvarmgalvani-
serat.Hoppavsatsernaärpå1-,2-och3metershöjdmedolikauthopps-
vinklar föratt undvikaolycksfall.Allauthoppsplattformarharengemen-
samstege.Hoppavsatsernaärbekläddamedtryckimpregnerat virke.
Alla fotstegär utförda av trästegsomär fastskruvademedvagnsbultar.
För fraktens skull levereras hopptornet i tre delar för ihopmonteringpå
utläggningsplatsen. Alla monteringsbeslag mot bryggan medföljer och
ingår i priset.Hopptornetharenhöjdfrånvattenytanupptill det översta
uthoppet ca 3meter. Mittuthoppet är enmeter lägre och det understa
uthoppet är ca 1,2meter över vattenytan. Måttengäller då hopptornet
ärmonterat på sinhopptornsplattform.Skall hopptornet vara friflytande
bör våra hopptornsflottar användas. Domhar kompenseradflytkraft för
hopptornets egen tyngdutan snedflytning. Se till att vattendjupet inom
tornetshoppzonär det dubblamot tornetshopphöjd. Kontrollera också
att ingabefintligaellerglömda föremål finnspåsjönsbotten.
310520
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DäcksrampDäcksramp
Stativet på bryggdäcket kan döljas
underenlösbryggramp.
Rampen är tillverkad i bryggdäckets
utseende av impregnerat miljövirke
och skyddar mot onödiga skador.
Däcket ärett extra tillbehör.

310522

VarningsskyltVarningsskylt
Skyltarna är avsedda att placeras på bryggans ramkant. Skylten är
standardpå alla våra Hopptornspaket och kan extrabeställas för andra
monteringsplatser.Skyltmåttet är130x900mm.

260110

SviktbrädaSviktbräda medellerutanhalkmattamedellerutanhalkmatta

Vår sviktbräda är en limträkonstruktion av tryckimpregnerad furu. Pro-
duktenär godkändav Svensk Limkontroll. Hållfasthet L400D. Limnings-
klassU. Oljad. Enmycket starkt konstruktionmedgod fjädring. Brädan
ärvidleveransenbestrukenmed2lager träskyddochbördärefter regel-
bundet underhållas med samma behandling. I sviktbrädans fram-och
bakkant sitter förstärkningsjärnmonterade för att förhindra böjning av
limträet i sidled.Allasviktbrädorföreslåshapåmonteradmatta i450mm
förundvikahalkrisken.

Tekniska specifikationer
Längd: 4,500mm
Bredd: 500mm
Tjocklekframkant: 40mm
Tjocklekbakkant: 100mm
Vikt:64kg
Sviktbräda, nakenutanbeslag 310650
Sviktbräda,monteradebeslagochalla fästen 310651
Sviktbräda, alla fästenochmonteradhalkmatta 310655

SviktställningSviktställning 1,2meterhög1,2meterhög

Ställningskonstruktionen är tillverkad av rektangulära rör och är varm-
galvaniserad.Räckena är formadeav38mmstålrör.Stegenärhalkfria i
tryckimpregnerat,specialhyvlat furuvirke.
2stbryggmonteringsbeslagsamt fäststativ försviktbrädaningår i priset.
Sviktbrädan ingår ej i sviktställningens grundutförande utan beställes
separat enligt respektiveartikelnummmerpådennasida.

Tekniska specifikationer
Höjd: 1200mm
Räckenshöjd: 900mm
Vikt:165kg

Sviktställning, enbart tornet inkl.bryggfästen 310680
Sviktställning,medsviktbräda,utankokosmatta 310681
Sviktställning,medsviktbräda,monteradkokosmatta 310682

FäststativFäststativ till sviktbrädortill sviktbrädor
Stativet för sviktbrädan är avsett för fastsättning i betongplint eller
brygga.Fäststativetmonteras2.000mmbakomdet fjädrandegummibe-
lagda stödet.Allt stål är varmgalvaniserat.Viktenär16kgtotalt för alla
trebeslagentillsammans.
Sviktförstärkning, främrebrädbeslag 310658
Mittre sviktstöd,medgummidämpare 310657
Bakre sviktstöd, ledat i tredelar,Fzv. 310656
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HalkmattaHalkmatta permeter
Vårhalkmatta ärgjordförutebruk,ochfinnsi bredden450mm.
Mattanspikasfast i kanternamedett c/cav100mm.
Skallmattanfästaspåvårsviktbrädabör längdenvara4.800mm.
Nedanståendeartiklarärprissattapermeter.
Fästspikarbeställesextra.

permeter

MinisviktenMinisvikten

Entill formatet litensviktmenmedsammafjädringochhoppkänslasom
en stor svikt har. Minisvikten är avsedd för alla vatten där hoppdjupet
är tillräckligt. Sviktbrädanharmåtten1200x460mmochär tillverkadi
limträ. Stativet är tillverkat i varmgalvaniserat stål. Fyra stycken fjädrar
monterade för bästa hoppsvikt. Minisvikten levereras med monterad
matta somstandardförattminskahalkrisken.

Minisvikt, 1200x460,monteradhalkmatta 310600

liten,menstorliten,menstor

NumedNumed
4 st fjädrar,4 st fjädrar,

somstandard!somstandard!
Kundomdöme:Kundomdöme:
– Minisvikten– Minisvikten
borde finnaspåborde finnaspå
alla badbryggor!alla badbryggor!

Halkmatta, bredd450mm,antracitgrå 310670
Pappspik, 35x2,5mm,Fzv,40st/förpackning 250046
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WestcoastWestcoast
Trots våra bryggorsmycket höga kvalitet fordrar de ett visst underhåll.
Förattmotverka fuktupptagningmedsprickbildningochuttorkningsom
följd,börenlätt rengöringochefterföljandepenselstrykningmedträolja
utförasårligen.Efterprovharvi funnitettmedel somheltmotsvararvåra
krav,Westcoastoljan. Medlet är en tunnolja somtränger ner ordentligt
i virket ochbildar ett skyddande skikt i träetsporer.Westcoastoljankan
medfördelanvändaspåalltutomhusvirke– intebarabryggor.Genomsin
konsistensärdenmycket lättstrukenochdryg.

mirakeloljanförträ!mirakeloljanförträ!

Kundomdöme:Kundomdöme:
– Denbästa träolja– Denbästa träolja
jag någonsin använt!jag någonsin använt!

Westcoastolja, 1liter,ofärgad 400150
Westcoastolja, 5liter,ofärgad 400151
Westcoastolja, 20liter,ofärgad 400152 Tekniska specifikationer

Bindemedel: Olja/alkyd
Torrhalt: ca40%
Densitet: 0,86g/cm3
Förtunning: Lacknafta
Fungicid: 0,25% Diclofluanid
Åtgångsågat virke: 5-8m
g

2/liter
Åtgånghyvlat virke: 9-12m
g g g

2/lite
Torktid: 5timmar
Lagring: Förvaraskallt
Undviklångvarigförvaringi påbörjat ellerdåligt tillslutet emballage.Föroriktig
användningochdärav förorsakadeskadorbärtillverkareninget ansvar.Förvaras
oåtkomligt förbarn.Verkaruttorkandepåhuden.

Kanvara farligt viddirekt inandning, hudkontakt och
förtäring före intorkning

Förbryggan,För bryggan,
utemöbelnochutemöbelnoch

verandan!verandan!

KascoDe-IcerKascoDe-Icer
KascoDe-Icer håller isfritt hela vintern. Motornplaceras under bryggan
nära botten. Propellern trycker kontinuerligt uppdet ”varmare” botten-
vattnetmot ytanochhindrar ytvattnet frånatt frysa till. Förkostnadsef-
fektivitet kanpumpenkompletterasmeden termostat. Elkostnadenper
dygnförKascoDe-Icerliggerrunt9-10kronor,dvsungefärsomhyranför
en båtpresenning. Fördelad på flera båtägare blir kostnaden obetydlig.
Kasco̓smotor är byggdförkontinuerligdrift ochmedett inbyggt skydd
mot överbelastning. Nio meter kabel och två flätade polyesterlinor för
hängningenundervattnet ingår.

isfrihållareisfrihållare

KascoDe-Icer 400100

Tekniska specifikationer
Motorochkorgi rostfritt stål
Motor: 220V,1-fas
Effekt: 0,75Hkr
Ström: 3,5amp
Vikt: 17kg

Enkelmonteringeller lägesjusteringunder bryggan
eller båtenmed ingående fästtampar.

KÄNDA ISPROBLEM SOMKANÅTGÄRDAS MEDKASCO!
Närvattenfryser till isexpanderardet.Några få ”instängda” kubik-
centimeterräcker faktiskt föratt spräckaenkulventil i ett båtskrov.
Fast iskringenträbryggaellernågrapålar lyftermedlätthet alltsam-
mans,omis-ochvattennivånstigerellersjunkerundervintertid.
Islossningenorsakarvarjeår,speciellt på våren,problembl apåflyt-
bryggor,däroftast ävenankareochkättingtrycksupppå landbacken.

Hjälper våraHjälper våra
sjöfåglar undersjöfåglar under
vinterperioden!vinterperioden!

2-års2-års
garanti!garanti!

Vi harenregel att alltidutprovavåraprodukterunderfleraår innanvi
marknadsfördom.Vi vet därför,genomegenerfarenhet,att denförväntade

kvalitetenärhögochatt vi kansälja artikelnmedtillförsikt ochkunskapomhur
produktenfungerar.Till ett lågtpris,genomlågapåslag,ut till kunderna!

Välkommen till osssomkund.Välkommen till osssomkund.
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FlaggkäpparFlaggkäppar flytandeflytande
Flaggkäpparna tillverkas i två olika höjder. Domär avsedda för att en-
sammaeller tillsammansmedlina ochflöten,geentydligmarkeringför
badområden, grund, nätkassar,mjärdar, infarterm.m.Denhöga kvalite-
tenochdet robusta utförandet (samma rör somvägverkets snökäppar)
gör denväl anpassad för sjönspåfrestningar. Käppenär konstrueradav
ett tvåskiktat rörmedPVCsomytterskikt ochpolyeten invändigt vilket
gördenmjukochböjlig,menstark. Flottören,c:a 2litersvolym,ärgjord
av polyrétanskummedett utvändigt vinylskikt och är konadneråt. För
att flaggkäpparna alltidskall stå rakt uppär enblytyngd, vikt 650gram
infäst i bottenpå röret.

• Toppvimpeln,somärröd,äravvinylväv
träddöverröret.

• Låsningenpåkäppenskermedgummiringar.
• Flagganshöjdär25cmochlängd35cm.
• DenmindreFlaggkäppenstotallängdär
650mmochhöjdenövervattenytan
ca420mm.

• Denlängrekäppenstotallängdär173cm
ochhöjdenövervattnet ca105cm.

• 2vita reflexbandärmonteradealldeles
underflaggan.

• Ensvivelringi nylonsitterunderflottörenför
enklastmöjliga fastsättningav linan.

• Käpparnaharett användningsområdeför
uppmärkningavallahinder.

Flaggkäpp, 0,65meterhög 500064
Flaggkäpp, 1,70meterhög 500065

Bojfaststenar löser allaBojfaststenar löser alla
utläggningsproblemutläggningsproblem

MarkeringsflötenMarkeringsflöten
avgränsarbadområdetavgränsarbadområdet

GarnblåsorGarnblåsor
Garnblåsorna tillverkas i PVCmed kraftiga dimensioner för att kunna
utstå hårda påfrestningar i sjön. Med det extraförstärkta ”Black-Top”-
fästetochenväggtjocklekpå3till 5mmgaranterasenlånglivslängdvid
normalt bruk.Garnblåsoranvändsmedfördel förall slagsuppmärkning,
rundningsmärkenförtävlingsbanorochuppfästningavnät.
Våra garnblåsor är luftfyllda. Förtöjning sker enklast med tågvirke och
våra byggbara bojstenar -BOJFAST. Deminsta garnblåsorna medø150
mmkanävenlevererasi gul färg. Artikelnumret fördessaär501002

Vita modell ø höjd hål kg vikt Röda
nr nr mm mm ømm kraft kg nr

501000 NB20 150 185 14 2,3 0,3 501001
501004 NB40 240 335 20 8,5 0,7 finnsej
501008 NB50 405 585 30 36,0 2,1 finnsej
501009 NB60 610 785 30 115,0 4,8 finnsej

Ring0225-595900Ring0225-595900
föroffert och informationför offert och information Olikaprodukterochtillverkarekanförekomma,bildenovanendastOlikaprodukterochtillverkarekanförekomma,bildenovanendast

ett exempel.ett exempel.
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Cellplastbojar må-passandeeks
Cellplastbojenär denenklaste ochbilligaste lösningenvid förtöjningav
småbåtar.Bojarna framställsi formarunderhögt tryck.Resultatet bliren
hård,sidenmattytasombeståravplastcellermedettnaturligtytterskinn.
Bojkroppen suger inte åt sig vatten och kvalitén -20kgper kbm-blir
hög.Dessutomblir bojenhelt punkteringssäker.Tenenär gjord i 10mm
rundstål ochhar i toppen en rund fästögla i sammamaterial. I botten
sitterenlössvivel låstmedenmutter.Tenenstotallängdär780mm.

typ flyt- vikt höjd hål artikel
liter kraft kg mm ømm nr
CPB 14 12,0 2,8 290 14 500510
CPB 25 21,0 3,7 360 14 500511

Luftfyllda bojarLuftfyllda bojar typCCDtypCCD
Dehär bojarna fyllsmed luft genomenventil på flytkroppensöversida.
Väggtjockleken på flytkroppen är 4 -5mmberoende på bojstorleken.
DiameternpåöglornaförCCD40ochCCD50är90mm,ochförCCD60är
dom100mm.Bojenärmycket prisvärdochpassar förutläggningpå de
flesta ställen. Luftbojarna är välkända sedanmer än35år tillbaka. Som
ankringsmaterialrekommenderarvivårabyggbarabojstenarochtågvirke
alt.kättingi klenaredimensioner.Endast somrödochmedlångten.

diam. höjdflyt- höjdtot. diam volym vikt artikel
flytkr. kropp enhet ten liter kg nr
320 340 930 12 20 2,6 510521
405 465 1190 16 40 4,4 510523
480 515 1290 16 65 5,1 510525

”Bojfast” löser alla”Bojfast” löser alla
utläggningsproblemutläggningsproblem

ÖrnbojenÖrnbojen fyraolikastorlekarfyraolikastorlekar
Örnbojen tillverkas enligt rotationsgjutningsmetoden i fyra olika storle-
kar. Materialet är genomfärgad, röd polyeten somsedan helfyllts med
expanderadpolystyrénplast förhögstabärförmågaochlånglivslängd.
Utformningenpå de två mindre bojarna gör att de redannaturligt står
rakt upp. 60och120 liters bojarna kan levererasmed förlängd ten.Till
samtligaÖrnbojarrekommenderarvi förankringmedkätting.Dennadras
genombojröretochfästesi fästöglanmedenschackel.Medfördel säkrar
man också kättinginfästningen med en genomgående bult i bojrörets
nederände.Pådeminstabojarnafinnsendastplatsibojröret förkättingi
maxdimensionenHLZ110eller liknande.Enbeprövadbojmedmångaår
pånackenochsomfinnsi deflestasvenskahamnar!

vikt
cakg A B C D artikel

Örnboj 35l, 6 480 280 1030 40 510530
Örnboj 60l, 9 580 330 1030 60 510531
Örnboj 120l, 17 580 570 1680 60 510532
Örnboj 240l, 40 720 750 2180 80 510533

ÖrnbojenÖrnbojenmedförlängda tenrörmedförlängda tenrör
VissaÖrnbojarfinnsocksåatt tillgåmedenextra långbojtenföratt lätt-
tarekommaåtbojarna frånbåtarmedhögfribordshöjd.

vikt
cakg A B C D artikel

Örnboj 60l, 9 580 330 1030 60 510535
Örnboj 120l, 17 580 570 1680 60 510536

EnklassikerEnklassiker
på densvenskapå densvenska

båtmarknaden!båtmarknaden!
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Flytponton
40liter

FlytpontonFlytponton

Bojrör, 1400mm,komplett 510600

Tärnan45Tärnan45
Tärnan45literär rotationsgjutenavorange,UV-beständigpolyetenplast
medenväggtjocklekpåca6mm.
Bojkroppens genomgående rör är extra kraftigt dimensionerat för att
kunnamotstå det slitagesomuppstårnärdenroterar runt röret.Mellan
bojrörets stoppbricka och flytkroppen sitter en bricka av polyeten som
slitagemotverkare.
Bojröret är kraftigt dimensionerat för att medge förankringmedkätting
upptill HLZ110.Fångbygelnärsåstorattmanmedlätthet kanfastgöra
degrövsta linor.

vikt höjd bredd hål
kg mm mm ø artikelnr

Tärnan45, 11 1380 380 58 510540

Bojrör, 1400mm,komplett 510600

TärnanbojenärTärnanbojenär
framställd avoss!framställd avoss!

Flytponton
60liter

Flytponton
100liter

Flytponton
120liter

Rotationsgjutna flytpontoner i polyeten i fyra olika storlekar. Bojarna är
tåliga för slag och stötar vid infrysning i is under vintertid. Bojröret är
extra långtochhari toppenenstorfångstbygel föratt vara lättåtkomligt
ävenfrånmodernabåtarmedhögfribordshöjd.Bojröretärdoppvarmgal-
vaniserat för att uppnå bästa möjliga korrosionsskyddpå såväl in-som
utsidanav röret.
Kättingen förs vidmonteringen upp genombojröret ochmonteras fast
vidbygeln i toppenmedenskruvschackel. I röret finnsdet plats för kät-
tingdimensionerupptill HLZ11.Somenextra säkringförmansedanden
nedremedföljande säkringsbulten genomlämplig kättinglänk och låser
bultenmedNyloc-mutternlängstnerpåbojröret.
Föratt förhindra utslitningav bojkroppenvidrotationenmot bojröret så
medföljer enslitbricka i polyetensommonterasmellandenfastsvetsade
stoppbrickanpåpontonröret ochflytkroppen.
Valet av storlek på boj är direkt avhängigt på vattendjupet, båtens de-
placement och valet av förankringsmedel. En boj skall ju vara en stabil
ochsamtidigt ett avfjädrande skydd för dinbåt – vare sigomdet gäller
akterförtöjningvidbryggaellersksvajförtöjning.

Bojenhar extra högt
bojrör somstandard.

volym höjd bredd hål artikelnr
liter mm mm ø hel boj

Flytponton40, 40 500 400 54 510542
Flytponton60, 60 600 500 54 510543
Flytponton100, 100 700 500 54 510545
Flytponton120, 120 780 500 54 510547

ErsätterErsätter
Måsenbojen!Måsenbojen!

(M)(M)
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LivbojLivboj FP450FP450
Livbojendusäkertkännertill.FristadPlastharunderallaårlevereratden
till bl.a. ett känt försäkringsbolag. Den kraftiga oömma konstruktionen
är avseddatt vara en livräddare för nödställda under såväl vinter-, som
sommartid.Livbojenär tillverkadenligt Sjöfartsverketsanvisningar.
Innerdiameternär450mmochytterdiameter750mm.Vikt 2,5kg.

Komplett livbojpaket, enligt bildtill höger 520030
Livboj, FP 450,medkastlina i plastkassett 520031
Livboj, FP 450, utankastlina 520032
Livbojslina, i kassett 520033
DubbelkrokFP 450, rostfri banktråd 520034
Komplett stolpe, dubbelkrok,utanlivboj 520035

Fästet är gjort av rostfritt stål. Ovanpå detta
sitter ett fyrkantsrör i plast ochpå detta är det
rostfriabojfästet fastskruvat.
I toppen sitter ett plastlock med snäppfästen.
Plastmaterialet är i UV-beständig PVC. Höjden
är1,4meter.Stolpensmåttär120x120x3mm.
Monteringsskruv ingår.

Livboj FP 450 ärLivboj FP 450 är
SOLAS-godkändSOLAS-godkänd

RäddningshakarRäddningshakar egentillverkade!egentillverkade!
Vi har gett dommodellbeteckningen ”X” som står för extra
kraftigt utförande ochmed längder vi är helt ensamma om.

Hakarna har ett kraftigt, anodiserat aluminiumrör (28mm) och är för-
sedda med en kraftig grepphake av hårdplast i ytteränden. Ett kraftigt
gummihandtag i innerändenger enhermetisk förslutningav luft i röret
somgör att handtagsändenflyter i vattenytan.Hakarna är ett måstepå
domflesta ställen. Vår egen tillverkning utan mellanhänder gör dom
mycketprisvärda.Gåratt få i olika längder.

Räddningshake SF-X, 4,8meter.Anodiseradaluminium 520125
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LivposterLivposter -ettmåstevidvattendraget-ettmåstevidvattendraget
Våregentillverkadelivpostäravseddföranvändningian-
slutningtill alla typer av vattendrag.Detta enligt rekom-
mendationerfrånEU.Alltmaterial ärkraftigtdimensione-

rat för att tåla omildbehandling. Fastsättningenkanske
alternativt i markeneller direkt på betongeller träkajen.
Levereraskomplett förmonteringpåplats.

Grundentill vår livpost.Förseddmedfästenförsamtliga tillbehör.
Kraftigt 2”-rör.Varmförzinkat.Fzv.

520010

LivpoststolpeLivpoststolpe

Livpost, komplettmedBetongfundament 520000
Livpost, komplettmedTräkajfäste 520001
Livpost, komplettmedKajsidofäste 520002

Betongklumpavpassadför2”-rör förnedgrävningimarken.Medfunda-
mentet följer ävenklämringochmarktäckbricka i polyetenplast. Funda-
mentet väger43kgochhöjdenär670mm.

520011

BetongfundamentBetongfundament

Ett kraftigt livpostfäste när den skall fästas på en träkaj. Fästet består
av en stålplatta med påsvetsat fäströr för livpoststolpen. Fransk skruv
medföljer.

520012

KajfästeKajfäste

Stången är ett varmgalvaniserat stålrör. Den röda varningsflaggan är
uppsyddimarinpolyester.Monterasi stolphållarrörfastsvetsatpå livpos-
tenochlåsesmedenrostfri saxsprint.

520014

FlaggkäppFlaggkäpp komplettkomplett

Kraftig aluminiumskylt (1,8 mm) för montering på livpostens stolpe.
Monteringen utförs bäst med hjälp av nedanstående stolpfästen som
säljesseparat.Överochunderkant ärvikta.

520018

LivpostskyltLivpostskylt

Höjd4metermed11stegpinnar.Aluminium.Lätt ochstarkkonstruktion
medpressadestegpinnar.Bredd0,4meterochvikt endast 7kg.
Vidmonteringenpå Livpostenär stegenförseddmed1längdkätting (3
m.) ochflöte.Levererasseparat sevårprislista.

520020

AluminiumstegeAluminiumstege

Kroksats för montering på aluminiumstegen för hängningmot kajkant
ellerandra fästpunkter.

520021

HängkrokarHängkrokar

2-delade kraftiga fästen i varmförzinkadplåt. Sittermycket bra på stol-
pen.Åtgång2stperskylt ochsamtligamonteringsbultar ingår.

Plant fäste 520024
Bockat fäste 520025

StolpfästenStolpfästen
Livräddnings-
utrustning

Missbruk beivras!

Konisklåshylsa
Cylindrisk
invändigt.

Tätningshuv
i gummi
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AnkringstrossarAnkringstrossar
Ennågot hårdare lina av 3-slagenmonofilament. Färgenär orange och
UV-stabiliserad.Linanärmycket lämpadförförankringpåstoradjupmen
bördåöverdimensioneras.Smältpunktenärc:a130°.Linanflyterpåvat-
tet.Brottöjning40% .Smält ändarnamedlågaefter tillkapningen.

PolyetenlinaPolyetenlina -orange.Förmarkeringar.-orange.Förmarkeringar.

ø hållf. vikt utf. artikel
mm cakg gr/m kardel nr
8 700 32 3-slagen 640008
10 1090 49 3-slagen 640010
12 1540 73 3-slagen 640012
10 1090 49 Tross208m. 640015

Ett prisvärt tågvirke.Linanär tvinnadav3kardelerochUV-stabiliserad.
Leveransen görs antingen per löpmeter eller i tross på 30meter. Linan
är lämpad för förankringpå stora djupmenbör då överdimensioneras.
Linanflyter i vattnet.Brottöjningenär30% .Tillslut ändarnapå linange-
nomöppenlågaellerelektriskvärmepistol. Smältpunktenärc:a140°.

PolypropylenlinaPolypropylenlina -blå.Allroundlina.-blå.Allroundlina.

ø hållf. vikt Lev. artikel
mm cakg gr/m volym nr
6 550 65 Tross30m 640106
8 950 90 Tross30m 640108
12 2000 115 Tross30m 640112
14 3000 140 Löpmeter 640114
16 4000 185 Löpmeter 640116

Enmjukochsmidig linamedhöghållfasthet.Tillverkadav 65% dragen
polyester och35% spunnen ICI-polyester. Genomsinsmidighet är linan
ypperligsomförtöjningslina.Smältpunktenpå linanärca260°.
Linan sjunker i vatten. Bruka flöten vid flytbehov -trä upp den med
småflöten.

PolyesterlinaPolyesterlina -vit.Båtförtöjningslina.-vit.Båtförtöjningslina.

ø hållf. vikt utför. Lev. artikel
mm cakg gr/m kardel volym nr
8 950 32 3-slagen Tross30m. 640204
10 1030 49 3-slagen Tross30m. 640206
12 1550 73 3-slagen Tross30m. 640208
14 3000 97 3-slagen Tross30m. 640210
16 4000 161 3-slagen Tross30m. 640212
18 5080 424 3-slagen Tross65m. 640214
20 6350 400 3-slagen Tross85m. 640216

Leveransi Trossmedför annanhanteringLeveransi Trossmedför annanhantering
-Se våra låga priser i prislistan!-Se våra låga priser i prislistan!

Färdiga förtöjningslinorFärdiga förtöjningslinor

På stora vattendjupär trossankringett gott alternativ. Docksaknaskät-
tingens egentyngd somen fjädrande inverkan. För att kompensera bör
man fästa enmellantyngd på en tredjedel av trosslängden från botten
räknat. Längden per ankringspunkt beräknas efter 3 ggr vattendjupet
men på utsatta ställen måste man för att undvika draggning beräkna

trosslängdenändaupptill 5ggrvattendjupet.Medhänsyntillmaterialets
åldringbörmanräknamed5-faldigsäkerhetpådraghållfastheten. Vi för
alla trossar i tross. Meterpriset blir enbråkdel då vi slipper dyrmanuell
hanteringmedmätningochpackning.

Våra färdiga förtöjningslinor är förseddamedsplitsade öglor i en ände
ochpassaralla förtöjningslägen-vare sigDuligger vidbryggan,mellan
båtbommar,videnboj ellervidenpåle.
Välj mellan ett splitsat ändöga, en isplitsadkaus eller en rostfri karbin-
hake. Materialet är en mjuk och följsam, 3-slagen och UV-beständig
polyesterlina i vit färg.

linlängd dim kaus splits- karbin-
meter mm tzv öga hake

Förtöjningslina 4 10 640401 - -
4 12 640402 - -
4 14 640403 - -

Förtöjningslina 6 10 640405 640406 640407
6 12 640411 640412 640413
6 14 640415 640416 640417

Förtöjningslina 10 10 - 640420 640421
10 12 - 640424 640425
10 14 - 640428 640429 Linorna levererasmedolika typer av insplitsade ändöglor.
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Mammut, VaránochGigantMammut, VaránochGigant
-för förtöjningavbåtarupptill 50-60ton!-för förtöjningavbåtarupptill 50-60ton!

Trotsattvåravanligabåtförtöjningsbommar,SF-bommen,täckerdeflesta
behov försmåbåtsförtöjningar i hamnarnafinnsdet enstorgruppstörre
båtarsominte tillfredsställandekanförtöjasviddessa.
Ett liknandebehovfinnsöverhela världendåbåtarnaharentendensatt
bli både större och tyngre. Sedanmånga år tillbaka så har vi utvecklat
flera serier av förtöjningsbommar för dessa båtar nämligenMammut-,
Varán-ochGigantbommarna.Eftersomefterfråganpåstörrebåtbommar
ständigtökar,ävenpådenordiskamarknaderna,såharvi tagitsteget för
ennärmarepresentationförhemmamarknaden.
Underårenharmångalevereradebommardrabbatsavdevärstatropiska
orkanernautanatt skadorpådomharuppstått,detärengaranti påvåra
BIG-bommarsstyrka.Påmångautsattaställendärmanintekananlägga
enflytbrygga är ett gott alternativ enBIG-bom,det är infästningensom
avgöromgrejerna skall hålla.Våra BIG-bommarär såomfångsrika så vi
kan inte ha domsomlagervaror. Vår lagerhållninggäller därför endast
utrustningen, vissa reservdelar och tillbehör. Vi tillverkar därför – med
vissa undantag– dessa påbeställning.Räkna därförmedenleveranstid
på4-6arbetsveckorefterdinlagdaorder.

Mammut,VaránochGigantserierna skiljer sig främst från varandra ge-
nombredden. Mammutensbredd är 700mm,Varánernas 900mmoch
Giganternas1.200mm.
Däckningen på alla bommarna är heltäckande och nerdragen på bom-
kropparnas utsidor för att ge ett maximalt skydd åt båtarna somskall
förtöjasviddom.Sidoreglarnagerett fästeförmonteringavfendrareller
avbärarlisterochviharettflertalmodellerochfärgeratt väljapå.Grund-
uppbyggnadenärdensammapåallaBIG-bomsserierna.Debredarebom-
marna medger dock ökade bomlängder och Gigantens längd kan vara

ändaupptill c:a14,0meter. Infästningsbeddernamedstandardfästenpå
BIG-bommarna i kajenär 2.600mm,2.800mmoch förGigantbommen
3.100mm.MedHD-fästenökarmåttenmed200mmpåbommenp.g.a.
bryggfästenas bredd. Infästningsbredden för Avslutningsbommarna är
1.650mm, 1.850mmoch2.150mmmedmotsvarande ökningpå 200
mmnär bommarna är förseddamedHD-fästen.Övrigamått hänvisar vi
till i nedanstående tabeller.Allt stål i är doppvarmgalvaniserat (Fzv), ett
fullgott rostskyddpåbådein-ochutsidan.Allt trävirkeärgiftfritt impreg-
nerat i klassA.

BigbommarnasuppbyggnadochkomponenterBigbommarnasuppbyggnadochkomponenter
Till varjebommedföljerocksåenmonteringsanvisningföratt underlätta
dinslutmonteringpå plats.Alla bommarutomdenminsta (6meters) är
förberedda förett extrapontonpaket förutomdesomärstandard.
Omdubehöver extra bärkraft så finner dude pontonpaket somär till-
lämpliga förvarjebomtyppåvidståendesida.
Iblandkandetvarasvårt att anpassasåattbommarnablirrättutrustade
redanviddinbeställning.Våra säljareär specialister för att anpassaDin
bomförDinabehov.

UppbyggnadavenMammutBIG-bomochdekompo-
nentersomingår.OBS! Pontonpaketensplacering.

För förtöjningav båtar vid våra BIG-bommar av typenMammut,VaránochGigant medföljer ett antal
pollare till varje bomsomvi kallar för cleats. Eftersomdessa cleatsäven fäster däckningenmot bom-
kroppen så medföljer ett varierande antal varje bom. P.g.a. sin dubbla funktion så ingår samma antal
cleats ävenomdet är fråga omenavslutningsbom. En fördel meddetta är att man ävenpå utsidan
av avslutningsbommarna kan göra tillfälliga förankringar med ”gästbåtar”.Antalet cleats bestäms av
bommenslängdochintebredd.Cleatsenärparvismonteradepåvarsinsidaombommen.Läggmärketill
att inga förborradehål finnsi däcket utanendast i bomkroppen. Följandeantalmedföljer till respektive
bommarnedan:

Bomtyp4cleats Bomtyp4cleats Bomtyp6cleats Bomtyp6cleats
Mammut6meter Mammut8meter Mammut10meter Mammut12meter
Varán6meter Varán8meter Varán10meter Varán12meter
Gigant tillverkasej Gigant8meter Gigant10meter Gigant12meter

820199

HurmångaCleatssommedföljertill resp.
BIG-bomframgåravtabellenbredvid.
Cleatsenplacerasparvispåvarsinbomsida.

Alla BIG-Bommar tillverkasmedsamma komponenter.
Det är endast bombreddensomskiljer domåt. Komponenterna är följande:

1 Bakstycke(StandardellerHD)
2/3/4 Bryggfästen(StandardellerHD)
1 Bomkroppi stålramsprofil
1/2 Sidoarmarmedmonteringsbultar

1/2/3 Pontonpaket enligt vidståendesida
1 Monteringssatsperbom

4/6/8/10 Cleatsmedmonteringsbultar
1 MonteringsAnvisning

1 WagonWheel,alt.2avbärarlister
1 Fotdel däckning(triangel)
1/2 4metersDäckningsenheter
1/2 2metersDäckningsenheter
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Mammut, standardMammut, standard
820100 Mammut STD, 6m,1x2BPSTD
820105 Mammut STD, 6m,avsl vänster,1x2BPSTD
820106 Mammut STD, 6m,avsl höger,1x2BPSTD
820110 Mammut STD, 8m,1x2BPSTDFH
820115 Mammut STD, 8m,avsl vänster,1x2BPSTDFH
820116 Mammut STD, 8m,avsl höger,1x2BPSTDFH
820120 Mammut STD, 10m,2x2BPSTD
820125 Mammut STD, 10m,avsl vänster,2x2BPSTD
820126 Mammut STD, 10m,avsl höger,2x2BPSTD
820130 Mammut STD, 12m,2x2BPSTD+1x2BPFH
820135 Mammut STD, 12m,avsl vä,2x2BPSTD+1x2BPFH
820136 Mammut STD, 12m,avsl hö,2x2BPSTD+1x2BPFH

830100 VaránSTD, 6m,1x2BP STD
830105 VaránSTD, 6m,avsl vänster,1x2BPSTD
830106 VaránSTD, 6m,avsl höger,1x2BPSTD
830110 VaránSTD, 8m,1x3BP STD
830115 VaránSTD, 8m,avsl vänster,1x3BPSTD
830116 VaránSTD, 8m,avsl höger,1x3BPSTD
830120 VaránSTD, 10m,1x3BPSTD+1x3BPFH
830125 VaránSTD, 10m,avsl vä,1x3BPSTD+1x3BPFH
830126 VaránSTD, 10m,avsl hö,1x3BPSTD+1x3BPFH
830130 VaránSTD, 12m,2x3BPSTD+1x3BPFH
830135 VaránSTD, 12m,avsl vä,2x3BPSTD+1x3BPFH
830136 VaránSTD, 12m,avsl hö,2x3BPSTD+1x3BPFH

840110 Gigant STD, 8m,2x2BP STD
840115 Gigant STD, 8m,avsl vänster,2x2BPSTD
840116 Gigant STD, 8m,avsl höger,2x2BPSTD
840120 Gigant STD, 10m,2x2BPSTD+1x3BPFH
840125 Gigant STD, 10m,avsl vä,2x2BPSTD+1x3BPFH
840126 Gigant STD, 10m,avsl hö,2x2BPSTD+1x3BPFH
840130 Gigant STD, 12m,2x3BPSTD+1x3BPFH
840135 Gigant STD, 12m,avsl vä,2x3BPSTD+1x3BPFH
840136 Gigant STD, 12m,avsl hö,2x3BPSTD+1x3BPFH

Varán, standardVarán, standard

Gigant, standardGigant, standard

Vinklade BIG-bommarVinklade BIG-bommar

Båtbommar i den här dimensionen, med de stora båtar somdom är
avseddaatt uppta stötar från,måstevaranågot extra i konstruktionoch
styrka på den yttre avbäraren. Vi kallar denna rundade och för båten
skyddade konstruktion förWagonWheel. Denna plastlistklädda helsvet-
sadeändavbärareärstandardpåallaVaránochGigantbommarochkan
ävenlevererassomextratillbehör,ochtillverkadmotbeställning,till våra
Mammutbommar.
Lägg märke till att Wagon-Wheelet inte är inräknat i den uppgivna
bomlängden.MedmonteradeWW-avbärareökarbommarnaslängdmed
halvabombredden.

Mammut VaránVaránPontonpaketPontonpaket
standard(STD).standard(STD).
Flythöjd55cmFlythöjd55cm

820150 830150

830153

840150

840153

Mammut VaránVaránPontonpaketPontonpaket
Förhöjda.Flythöjd65cmFörhöjda.Flythöjd65cm 820151 830151

830154

840151

840154

I många hamnar är det trångt omutrymmet. Enbra lösningär då att vinkla
bommen från kajkanten eller bryggan. Det är inget problem för våra BIG-
bommaroavsettmodell.Vi harbyggtdenna typavbommarfördeflestakon-
tinenter ochmerkostnaden för vinklade bommar ärmycket överkomligt. De
vanligaste vinklingarna brukar vara 60° eller75° frånkajkantenräknat,men
vikanlevereraävenandragradtalpåvinklingen.TackvarevåraBIG-bommars
kraftigastålkonstruktionochinfästningibryggan,såtål dommedstormargi-
nal att vinklasutanatt bomfrossauppstårnärmangårpådom.

GigantGigant

GigantGigant

BegärBegär
special-special-
broschyrbroschyr
på BIG-på BIG-
bommar!bommar!
meromutföranden,
reservdelarochövrig
utrustningfinnsdär.

WagonWheelWagonWheel påBIG-bommarnapåBIG-bommarna
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Basic 340 och380Basic 340 och380

BASIC 340 och 380 tillverkas i Norrlångträsk i Norrland. Sedan början
på 60-talet har fabriken tillverkat tiotusentals fritidsbåtar i olika storle-
kar ochsomgett enstor erfarenhet av tillverkning för starka ochsäkra
båtar medminimalt krav på underhåll. För att uppnå största säkerhet
vid vattenfyllnad är stora flytelement inbyggda i skrovet och i sätena
somstandard.Båtarnaflyterpåsåsättmedtillräckligsäkerhetsmarginal
ävendå båtenär vattenfylld. Båtarna levererasmedrejäla årklykormed

låsningochsvarvadeåroripriset.Praktiskahållhandtagfinnsmonterade
på strategiska platser runt omi båtarna -bra för denpersonliga säker-
hetenombord. Resultatet harblivit mycket prisvärda, underhållsfria och
sjövärdigabåtarsomär lättroddaochkursstabila.
340 och 380-båtarna är typgodkända och uppfyller CE-normerna. Bå-
tarnasäljsmed2årsskrovgaranti.

-svenskasmåbåtar-svenskasmåbåtar

BASIC340
Längd:3,4m
Bredd:1,43m
Fribordshöjd:0,42m
Vikt:75kg
Max.antal personer:2st
Max.godkändmotor:4hkr
Motorrigg:Std
Rek.årlängd:7fot

Basic 340 600100

Basic 340+MotorGuide Fw30ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket 600200
Basic 340+MotorGuide Fw36ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket 600201
Basic 380+MotorGuide Fw30ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket 600205
Basic 380+MotorGuide Fw36ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket 600206

BASIC380
Längd:3,78m
Bredd:1,45m
Fribordshöjd:0,43m
Vikt:100kg
Max.antal personer:3st
Max.godkändmotor:6hkr
Motorrigg:Std
Rek.årlängd:8fot

Basic 380 600105

Denplana durkengör båtensjösäker ochstuvvänlig.

KöpBasic-båtarna tillsammansmed
MotorGuide elutombordare till svårslagna paketpriser!

BåtpaketBåtpaket medMotorGuideelmotorer
FraktvolympåBasic340-paket är2,1kbmochpåBasic380-paket ärden2,4kbm.
Leveranshemtill digtill enlågfrakt.

Utanmellanhänder
blir priset lägre fördig!

2-års
skrovgaranti!
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Basic 425Basic 425 -svensktillverkaderoddbåtar-svensktillverkaderoddbåtar

BASIC425
Längd:4,25m
Bredd:1,60m
Fribordshöjd:0,50m
Vikt:130kg
Max.antal personer:4st
Max.godkändmotor:10hkr
Motorrigg:Std
Rek.årlängd:8fot

Basic 425 600110

Basic 425 är en något större modell från fabriken i Norrlångträsk och
utvecklad med alla positiva egenskaper som hela BASIC-serien har.
Deärsjövärdigabåtar-lättrodda-kursstabila-starkaochsäkraflytetyg
medett minimalt behov av underhåll. Denplana durkengördet lätt att
förflyttasigibåtenochenmängdstrategisktmonteradehållhantaghöjer
säkerheten ytterligare. Klinkbyggnaden gör skrovet mycket stabilt även
vid tuff sjö. För att uppnå största säkerhet vid vattenfyllnad så är stora
flytelement inbyggda både i skrovet ochi sätena somstandard. Båtarna
flyter med tillräcklig säkerhetsmarginal även då båten är vattenfylld.
Båtarna levereras med låsbara årklykor med årbultar. Svarvade åror 8
fot ingår i priset. Basic 425är typgodkända ochuppfyller CE-normerna.
Båtarnahar2årsskrovgaranti.

Denplana durkengör båten
sjösäker ochstuvvänlig.

BåtpaketBåtpaket medMotorGuideelmotorer

KöpBasic425i paket tillsammansmedtysta,miljövänligaelektriskautombordare-MotorGuide.
Våra redanförut lågapriserblir i paketköpet ännulägre.
Vi levererar över hela Sverige med bara några dagars leveranstid och till låga fraktkostnader.
FraktvolympåBasic425-paketet är3,4kbm.

Basic 425+MotorGuide Fw36ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket,vikt 140kg 600220
Basic 425+MotorGuide Fw46ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket,vikt 144kg 600221
Basic 425+MotorGuide Fw54ht +fritidsbatteri 75Ah,båtpaket,vikt 145kg 600222

Paketprist!

2-års
skrovgaranti!
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Classic 430 och460Classic 430 och460 -lyxiga roddbåtar-lyxiga roddbåtar

Basic 430somroddbåtmedakterbadstege,pollare,åror 600115
Basic 460somroddbåtmedakterbadstege,pollare,åror 600120

CLASSIC430
Längd:4,30m
Bredd:1,80m
Fribordshöjd:0,50m
Vikt:230kg
Max.antal personer:5st
Rek.årlängd:9fot

CLASSIC460
Längd:4,60m
Bredd:1,80m
Fribordshöjd:0,50m
Vikt:260kg
Max.antal personer:5st
Rek.årlängd:9fot

2-års
skrovgaranti!

Sedan början på 60-talet har fabriken tillverkat tiotusentals båtar som
gett en stor erfarenhet av hur starka och säkra flytetygmed ett mini-
malt krav på underhåll skall byggas. Båtarna har största säkerhet vid
vattenfyllnadochstora flytelement är inbyggda i skrovet, i durkenoch i
sätena somstandard. Under aktertoftenfinnsett stort, torrt och låsbart
utrymme. Enmängdhandtag är smart placerade i båten vilket ytterli-

gare förhöjer säkerhetenombord. Denplana durkengör att mansäkert
förflyttar sig i båten. Tar man sig ombord från vattnet ingår en rostfri,
fällbarstege i akternpåallamodellerna.3rostfria pollare ingår.Båtarna
levererasmedrejälaårklykormedlåsbultochsvarvadeårori priset.Clas-
sic är typgodkända ochuppfyller CE-normerna. Båtarna säljsmed2års
skrovgaranti.

Classic 430 ochClassic 460
kanutformassomtre grundalternativ:
1.Litestörreochlyxigareroddbåtar försommarstället.1.Litestörreochlyxigareroddbåtar försommarstället.
2.Tuffa familjebåtarmedutombordsmotorerupptill 25hkr.2.Tuffa familjebåtarmedutombordsmotorerupptill 25hkr.
3.Lyxiga, fullt utrustadeDaycruisersmedstyrpulpet.3.Lyxiga, fullt utrustadeDaycruisersmedstyrpulpet.

Classic 430 och460Classic 430 och460 -lyxigamotorbåtar-lyxigamotorbåtar
CLASSIC430
Längd:4,30m
Bredd:1,80m
Fribordshöjd:0,50m
Vikt:230kg
Max.antal personer:5st
Rek.årlängd:9fot
Max.godkändmotor:20khr
Motorrigg: lång20fot

CLASSIC460
Längd:4,60m
Bredd:1,80m
Fribordshöjd:0,50m
Vikt:260kg
Max.antal personer:5st
Rek.årlängd:9fot
Max.godkändmotor:25khr
Motorrigg: lång20

Vid köp avbåtm
otor

-begär offert!

Högsta kvalitet

-rakt igenom!
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MotorGuide

Fartreglaget sitter i rorkulten och har fem lägen framåt och två
bakåt. FrånMG36ärocksårorkultenteleskopiskt förlängningsbarsomstan-
dard. Akterspegelfästet är mycket starkt och motstår böjningar, vridningar,
slag och UV-strålning. Genomett stort greppdjup och smidighet i infäst-
ningenpassardenävenatt relingsmonterapådubbelskrovsbåtarförutsatt att
båtmaterialet tillåter det. Riggrörenär av rostfritt stål.MotorGuidekanäven
levererasi utformningförbogmontering.Dåkandustyrahelabåtenmedfot-
manövrering.Denlågaviktengörstöldriskenlitendåmanhelt enkelt tarmed
sigmotornhemunderarmenefteravslutadfärd.Dessutomgördet lågapriset
ochviktenatt denär idealiskatt hamedsomreservmotor i störrebåtar.
Motornspropellerlägeärsteglöst inställningsbart i höjdledvilket görattman
alltidlätt erhållerbästadragkraft.Propellrarnaärstandardi komposit (2blad)
ellerstål (3blad) somavsevärtminskarskaderiskenvidgrundkänning.

MotorGuide FW30HT, 12V,5/2,dragkraft 13,6kp, MGvikt:6,1kg, maxtotvikt:1.000kg, 610100
MotorGuide FW36HT, 12V,5/2,dragkraft 16,3kp, MGvikt:7,8kg, maxtotvikt:1.200kg, 610105
MotorGuide FW46HT, 12V,5/2,dragkraft 20,9kp, MGvikt:9,0kg, maxtotvikt:1.500kg, 610110
MotorGuide FW54HT, 12V,5/2,dragkraft 24,5kp, MGvikt:9,4kg, maxtotvikt:1.800kg, 610115
MotorGuide FW54HTV, Digital 12V,dragkraft 24,5kp, MGvikt:11,4kg, maxtotvikt:1.800kg, 610120
MotorGuide FW82HTV, Digital 24V,dragkraft 37,2kp, MGvikt:11,8kg, maxtotalvikt:2.700kg, 610121
MotorGuide FW46FB, Digital 12V,dragkr.20,9kp, fotmanövr.MGvikt:14,8kg, tot.vikt:1.800kg, 610125
MotorGuide FW54FBDigital 12V,dragkr.24,5kp, fotmanövr.MGvikt:16,0kg, tot.vikt:1.800kg, 610126

•Billig i inköp
•Ljudlös, ekonomiskdrift
•Miljövänlig
•Enkel hantering -låg vikt
•PassarALLAakterspeglar ochbåtar
•Brandsäkerdrift, utankemikalier
•Driftsäker vid normal laddning
•Stöldsäker -Tagmeddenhem!

2-års
Garanti!

El-ochtrollingmotor
Motorerna somtardig ljudlöst framtill ställendubara drömt om!

När duköper enMotorGuide-motor kandusamtidigt
köpa ett 75Aheller 95Ahfritidsbatteri med10% rabatt på våra redan låga batteripriser.

Omgående leverans från vårt lager.

FritidsbatteriFritidsbatteri

Fritidsbatteri NordPower, 12V/75AH, lyfthandtag 610180
Fritidsbatteri NordPower, 12V/95AH, lyfthandtag 610186

Parallellkopplade
Systemmedtvåbatterier
koppladeför12V.Ger2xA

Seriekopplade
Systemmedtvåbatterier
koppladeför24V.

Ungefär så här länge varar enbatteriladdning:
MG30-motornstårmedett angivet effektuttagpå30Avid”fullgas”.
Harduett fulladdatbatterimedeneffektpå75Ahsåkanduteoretiskt
köramotornpå fullgasi 75/30Avilket gerendrifttidpå2,5timmar.

IdealiskförTrolli
ngfiske!
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CampingbänkarCampingbänkar Starkast ochbilligast påmarknaden.Starkast ochbilligast påmarknaden.

Våra egentillverkade företags-, rastplats-, camping-eller privata träd-
gårdsbänkar är tillverkade av kraftiga, tryckimpregnerade furubrädor
(giftfria). Radiefrästa rundade avfasningar på såväl sittbänkarna som
bordenär standard.Vid leveransenfrånvåra fabriker är bordsskivanoch
sittbänksdelenvar försigfärdigmonterademedlösa träbenochförstärk-
ningssträvor i galvaniserat stål. Alla monteringshål är färdigborrade för
enkel montering med ingående vagnsbultsatser. Medmonteringsanvis-
ning.Allt stål är varmförzinkat.Alla spikar är specialtillverkad skruvspik
vilket innebärettminimumavunderhåll.Benenharextrahögvinkel i ver-

tikal ledför att uppnå högsta stabilitetmot tippningommanbara sitter
påenavbänkarna.Allt virkeärimpregneratgiftfrittmedel iklassAföratt
tålamångaårsutomhusanvändningmedettminimumavunderhåll.
Samtliga bänkarär förberedda förparasoll.Genomförningenavparasol-
let sker i bordsytornasmitt.
Ett stålstativ i underkant förstyvar benen och ger högsta stabilitet och
livslängdsamtidigtsom-pådestörrebänkarna-ettändfästeförparasol-
let är insvetsat. Alla stålstativ ärvarmgalvaniserade.

BarnbänkenBarnbänken 4:an4:an

Fakta omBarn-4:an
Bordsyta 620x900mm
Sittbänkar 240x900mm
Bordshöjd 600mm
Sitthöjd 350mm
Markutrymme 950x900mm
Totalviktmonterad c:a40kg Barnbänken,4:an, 941000

PrivatbänkenPrivatbänken 4:an4:an

Fakta om4:an
Bordsyta 750x1200mm
Sittbänkar 270x1200mm
Bordshöjd 800mm
Sitthöjd 475mm
Markutrymme 1400x1200mm
Totalviktmonterad ca50kg

CampingbänkenCampingbänken 6:an6:an

Fakta om6:an
Bordsyta 750x1700mm
Sittbänkar 300x1700mm
Bordshöjd 800mm
Sitthöjd 475mm

Privatbänken,4:an, 941002

Markutrymme 1600x1700mm
Totalviktmonterad ca65kg

Privatbänken,6:an, 941006

Prisvärda bänka
r

Prisvärda bänka
r

avbästa kvalite
t!

avbästa kvalite
t!

Medger god plats för 4 barn. Bänken kan användas överallt där barn
leker.Kraftiga,stödreglar i trä ingår i bänkarnaochgerstorstabilitet.

Medger godplats för 4personer och är väl lämpadatt användas såväl
i denprivata trädgården, denkomersiella uteserveringeneller på ett fö-
retag.Kraftiga, varmgalvaniseradestödreglar i stål ingår i bänkarna och
gerstorstabilitet.

Medgergodplats för6personerochär väl lämpadatt användassåväl i
denprivata trädgårdenellerpådenkomersiellauteserveringen.Kraftiga,
varmgalvaniseradestödreglar i stål ingår i bänkarna.
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CampingbänkenCampingbänken 8:an8:an

Fakta om8:an
Bordsyta 900x2000mm
Sittbänkar 300x2000mm
Bordshöjd 800mm
Sitthöjd 475mm
Markutrymme 1800x2000mm
Totalviktmonterad c:a80kg Campingbänken,8:an, 941008

Alla vårabänktyperärmycket stabila ochoömma. Videventuell parasollinfästning i bordetmåste fästet till 6:anextrabeställas.
På8:anär fästet integreratmedstålstativet.

Bänken är avsedd för 8 personer med användningsområde från privat
trädgård till restauranter, kommunala rastplatser, personalbänkar eller
campingplatser. Genomen tvärslå i stål under bordet, blir denmycket
stabil och tål omild behandling. Ppa sin egentyngd flyttar man den
ogärna.Parasollfästet är inbyggt i stålstativet ochmedföljerbänkensom
standard.
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Raka järn fordrar normalt inget underhåll medundantag
att fästbultarna skall efterdragas någon gång varje sä-
song. Ibland har man valt att sammankoppla bryggorna
med ledade järn. Hopkopplingen av dessa sker då med
en röraxel och saxsprint. Alla ledande järn och gångjärn
bör smörjasmed vattenfast fett, för att hindra utslitning
av kopplingsmaterialet. Rent estetiskt kanmanefter den
första sommaren bestryka däcket på sina bryggor med
ett träskyddsmedel för att bevara trävirkets fräschör.
Alla bryggor får under säsongen smutsiga fläckar eller
fågelspillning på bryggdäcket. Vi har det miljövänliga
medlet som återger den ursprungliga ytan utan fläckar

på bryggan. Denna rengörningbör ske innanman lägger
på ett träskyddsmedel.Alla dessamedel äregentligenför
proffsanvändningochdärför finner dudemnormalt bara
hos oss eller hos våra auktoriserade återförsäljare.Vi vill
nämna att bryggorna redan vid leveransen från fabriken
harettmycketgott impregneringsskyddförmarinmiljö.Vi
impregnerarallt vårt virkepåvårt eget impregneringsverk
i Mora och kan därför garantera att de bästa ochminst
farliga medlen på marknaden har använts vid processen
och att den står helt under övervakning av Miljökontor,
Länsstyrelse, Nordiska Träskyddsrådet (NTR) och SP i
Borås.

Tipsför Flytbryggsanläggningar
UnderhållUnderhåll
avbryggoravbryggor

Rör-Rör-
eller pål-eller pål-
förankringförankring

Billigaste förankringsmetoden är galvrör med ankrings-
öglor eller pålar med rullbeslag. Galvrören drives ner i
botten1,5-2,5meterberoendepåbottenbeskaffenheter.
Tvåmanbörhjälpasåt.Enkraftigrörtångknipesomröret
och enman ställer sig på tången, somden andre sedan
försöker vrida framoch tillbaka varvid röret borras ner
i botten. När röret vridits så långt ner att man når, slår
mansistabitenmedenslägga.Skydda rörtoppenmeden
plankbit. Röret börsticka uppså långt att ingenriskfinns

för att vågorna lyfter av bryggan. Ljuddämpandeplaströr
finns mot gnissel. Det absolut bästa medlet mot gnissel
är vår kassettögla. Slitytan mot röret utgöres här av en
plastkassett och därmed negligeras allt ljud till ett mini-
mum.Denna lösning föredrasalltmer av våra kunder. För
större bryggor kan pålankring med rullbeslag användas.
Ankringenblirmjukochljudlösochgummirullentjänstgör
ävensomstötdämpare för bryggsidan.Denhär ankrings-
typenärmycket vanligi bl.a.USA.

Kätting-Kätting-
ankringankring
avbryggoravbryggor

Kättingenfästesvidankringsöglornaeller,vidstörrebryg-
gor, ankringsbyglarna med skruvschackel. En dragfjäder
mellankättingochbryggaärbraförattdämparyckningar.
Längdenpåkättingenskallberäknastill 2,5ggrvattendju-
petochankringgöraspåbådasidorvidvar-ellervarannan
skarvkoppling.Deparvisaförankringarnabörkorsasunder
bryggan. I första hand rekommenderar vi användning av
denbyggbara bojstenen ”BOJFAST” återfinnespå sid 24
i denna katalog.Det ärdenabsolut smidigaste lösningen
vidall förankringmedkättingochlöseralla problemmed
frakter och transporter.Vi säljer bottentyngder i lämpliga

storlekar. Mankan själv tillverka tyngder genomatt fylla
ett tomfatmedbetongochsten(vikt ca 450kg). Fästkro-
ken som ingjutes bör dock vara galvaniserad och ha en
diameteravca19mm.Seävenvårbyggbarabojstensom
kan vara mer lätthanterlig. Observera våra mycket låga
priser på prima, förzinkad kätting i klass 2. En kätting-
förankrad brygga skall vintertid efter infrysningen, som
säkerhetsåtgärd, släppas efter några decimeter i varje
förankringspunkt. Detta för att stävja de enorma krafter
somuppstår omvattenståndet under isen skulle variera
påvåren.

MonteringMontering
avflyt-avflyt-
bryggorbryggor

Somengrundlösning för alla flytbryggor rekommenderar
viensammankopplingavbryggornamedrakajärn.Denna
metodärdenabsolutbilligasteochbästa lösningenpåde
flesta utläggningsplatserna. Bryggorna är vid leveransen
från våra fabriker i Hedemora fullt färdiga med bultar
ochkopplingsjärnmonterade. För fraktens skull är järnen
indragnaeftersidornaochmåste lossasföratt passa ihop
mednästa brygga,närflera sektioner skall sammankopp-
las. Ankringsöglorna skall fästas utanpå järnen. Bultarna
bör sitta medmuttrarna på utsidan. Några veckor efter
utläggningenskall samtligabultardrasefter.

Ommanmåstetauppbrygganpålandförvinterförvaring,
lossarmanöglornamenlåter järnensittakvar.Vidutsatta
lägendärenstumochlångbrygga inteskulletålapåfrest-
ningarna, bör ledandekopplingsjärnsättasmellanvaran-
nanellervartredjesektion.(Setillbehören).Sedanettantal
årärmellanrummetsomuppstårmellanbryggsektionerna
vid ledande hopkoppling, utfyllt med passbitar i trä som
standard.Detta för attminska riskenförklämning.Det är
viktigt att kundenvidbeställningavvinkelbryggoruppger
bryggansslutgiltigautseendemedenenkel skiss,såattde
ledandejärnenblir rättmonteradefrånfabriken.

MonteringMontering
avrör-avrör-
bryggorbryggor

Börjamedbryggsektionennärmast land.Vändderaka jär-
nenrätt. Sätt ankringsöglornapåplats.Sätt i bultarna ini-
frånochut.Skruvafastenöglaivarjehörn.Medsektionen
ochöglorna sommall, drivesrören lodrätt ner i sjöbotten
tillsdestårstadigt.Lyftöverdelentill önskadhöjd,placera
tvärslåarna på platsunder ochdrag fast dem.Nästa sek-
tionsände föres nu inmellande utstickande raka järnen.
Vänd de raka järnen rätt, tryck in bultarna i ramen, sätt
ankringsöglornautanpå,skruvapåmuttrarnaochdragåt.

Underdenna operationbör vidgrunt vatten två personer
hållasektionenhorisontellt.Viddjuptvattenkanakternav
enbåtanvändassomstödåtdenfriaänden.Därefterföres
nästa par rörgenomankringsöglorna lodrätt ner i sjöbot-
ten.Upprepa sammaoperationmedföljandesektion.När
hela bryggan står på plats göres efterjusteringar rördjup,
horisontalläge etc. Vidmontering av större anläggningar
börminst tremandeltaga.

Cellplast-Cellplast-
blockochblockoch
flytkropparflytkroppar

Samtliga våra cellplastblock till bryggorna är gjutna i
specialformarunderhögt tryck.Dettamedföratt ytanblir
slät, hård och sidenmatt ochmed samtliga celler slutna.
Kvaliteten och livslängdenpå blockenökar betydligt och
kan inte jämföras med andra på marknaden förekom-
mande sågade cellplastblock. Den skyddade ythinnan
hindrar vatten att tränga in i blocket. En sågad yta ab-
sorberar alltid vatten vilket, på kort tid, medför sämre
bärkraft för bryggan. Ett block somblivit vattenfyllt går
inteatt torkaurutanmåstekasseras.Detta ärenmotsatt

effekt på cellplasts isolerande egenskaper. Det är därför
av största betydelse att man redan från början väljer en
hög cellplastkvalitet för att uppnå längsta möjliga livs-
längd. Samtliga bojar och flytkroppar i vårt sortiment är
fyllda med eller har en kropp bestående av styrénplast.
Vår kvalitetsmedvetenhet gör att vi alltid försöker ha så
stor volymvikt sommöjligt på plasten. Detta medför för
digsomkund,attdufårenlånglivslängdutanbekymmer,
på inköpta varor.Kvalitét ärett riktmärkeföross.
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250mm=120kg
200mm=100kg

100mm=50kg5°

600

200

Expanderad PolystyrenochvårmiljöExpanderad Polystyrenochvårmiljö
1994 GENOMFÖRDES ETTomfattande forskningsarbete rörande expan-
derad polystyrén vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Bakom
den slutliga rapporten står professor Gundi Johannessonoch forskaras-
sistent Folke Björkvidavdelningen för byggnadsteknikoch institutet för
byggnaderochinstallationer.
Expanderad polystyrén, somrapporten rubriceras, är främst en översikt
över användning av expanderad polystyrén ovan jord, framför allt i yt-
terväggar. Olika typer av väggkonstruktioner redovisas och materialets
egenskapergesockså stort utrymme.
Rapporten berör också materialets hälsoaspekter. EPS ger framförallt

ifrån sig två gasformiga ämnen till omgivningen, nämligen pentan och
styrén. Emissionenav gasformiga ämnenavtarmedtidenochhar i stort
sett avstannat helt efterca tolv veckor.
Rapportenkonstaterar vidareatt vidnormal användningav EPSäremis-
sionentill rumsluftensannolikt försumbarochharmlös.
Dennedbrytningav polystyrénsomskergenomsolstrålningskermycket
långsamt,med låga halter av emissioner somföljd. Detta gör att mate-
rialet inte verkar förgiftande i naturen eftersomdet inte påverkar eller
påverkasav levandeorganismer.

Fakta omvåra cellplastblockFakta omvåra cellplastblock
TILLVERKNINGEN AV FLYTKROPPARNA sker mycket miljövänligt. Cellp-
lasten expanderas från risgrynsstadiet med hjälp av vattenånga under
övertryckochpolyetenetsformninggörsfrånskivstadietmeds.k. varm-
vacuumformning vilket inte ger någon plastånga alls. Efter 20-30 års
användningkanpolyetenet granulerasochåteranvändas.

Samtliga våra cellplastblock är gjutna i formunder mycket högt tryck.
Detta gör att ytan blir slät, sidenglänsande och betydligt hårdare än
motsvarande block i sågat utförande. Den skyddande ythinnan hindrar
ävenvattenatt tränga in i blocket. Ensågadyta absorberaralltidvatten
ochblirdessutommeraömtåligt föråverkan.Ettblocksomharblivit vat-
tenfylltgåraldrigatt ”torkaur” utanmåstekasseras.Dettaärenmotsatt
verkanpå styrénplasts isolerande egenskaper. Det är därför av största
vikt att man redan frånbörjan väljer enhögcellplastkvalitet för största
möjliga livslängd. Ingenvill väl kasserasinbryggaefterbaranågraår.

FU-INBYGGNADSBLOCK,
somplacerasi bryggramen
ovanpåvåraAP-ochBP-block

ABU-BLOCK
somersättervåragamla AU-och
BU-block

AP-BLOCK

BP-BLOCKEN
användervi till alla vårabryggorMiljövänlig tillverkninggenomfreonfri EPS-plast!

UppbyggnadenavPolyetenhöljda flytkroppar
POLYETENPONTONEN ÄR DEN starkaste ponton somfinns på markna- AP-BLOCKden.Dentål slag,deflesta syror,bensinocholjam.m.ochärUV-bestän- AP-BLOCK
digd.v.s. bryts inte nedav solbestrålning. Genomatt pontonen är fylld
medett formgjutet cellplastblock(kval.20gram) ärdenstark,punkteras
inte, fyllsintemedvattenochmister intebärförmågan.
Den svarta färgenpå vår ponton ärmaterialets egen färg och behöver
aldrigmålas. Genomdenglatta ytan fäster inte alger, snäckor och vat-
tenväxter så lätt. Bryggor somär förseddamedpolyetenpontoner flyter
10-15cmhögre änvåra övriga bryggor, beroende på att pontonen är
spikad i bryggramensunderkant. Detta gör att dessa pontoner är idea-
liskaävenvidsjälvbyggendådegenomsinkonstruktionochfastsättning
väsentligt förstärkerbryggornasram.Prismässigthållervi ettmycket lågt
pris på våra polyetenpontoner, då vi tillverkar demsjälva och alla våra
priserär fabrikspriser.
Allapolyetenpontonerförsesredanvidtillverkningenmed2styckenhål i
botten.Hålenpåverkarintepontonernasflytförmågautanavsiktenäratt
dels avleda kondensvattenunder sommarenochatt dels utjämna isens
tryckpåutsidornaundervintertiden.

600

500

500mm=2400kg
400mm=200kg
300mm=150kg
200mm=100kg
100mm=50kg5°

BP-BLOCKBP-BLOCK

www.svenskaflytblock.sewww.svenskaflytblock.se
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Viktig informationomtryckimpregnerat virkeViktig informationomtryckimpregnerat virke
FÖR BÄSTA OMVÅRDNAD av vårmiljö så har det kommit ett antal nya
lagar vadgäller kemiska konserveringspreparat (se KIFS 2003:3). Dessa
lagar somvi infriarkomden1juli 2004.Föratt tillmötesgåalla krav och
få egen insynöver vårt virke ochdesshandhavande äger ochdriver vi i
egen regi ett mycket modernt impregneringsverk för virke i Mora. Det
ger ossmöjligheten att få översyn på de kemiska medel somanvändes
vidimpregneringenochatt sedanse till så att vi hela tidenkananvända

Impregneringsmedel somgerminstpåverkanpåvårgemensammanatur.
Vi kandärförpåstå att alla vårabryggorsominnehållerA-ochAB-tryckt
virkeärhelt fria frångiftersomkrom,arsenikochkreosot.
Vi uppfyller också alla krav och lagar sommyndigheter somAMVställer
och vi står under direkt Licencierad kontroll av SP (Sveriges Provnings-
ochForskningsinstitut).Täta provtagningar sker avseende koncentration
på lösningenochinträngningeni splintvedenpåvårt virke.NTR-krav.

Impregneringsklassoch lösningsinnehållImpregneringsklassoch lösningsinnehåll
Tetramminkoppar.
N-Alkylbensyldimetyl-
ammoniumklorid(C8-C18).

Tetramminkoppar.
N-Alkylbensyldimetyl-
ammoniumklorid(C8-C18).
Koppar.
Krom.
Fosfor.

NTR AB

NTR A

KemwoodACQ1900(3,2%).
Avsett förträ i konstruktionerovanmarkochsomär i ringakontaktmed
vatten. Medlet ger en full inträngning i splintveden. Bearbetning utan
handskarochmunskyddbörundvikas.Bekämpningsmedel:Klass2.
KemwoodACQ1900(6,0%).
Allt trä i varaktig kontakt medmark och söt/brackvatten. I bryggor och
andrakonstruktioner för långvaraktighet ochlivslängd.Ger full inträng-
ning i splintveden. Bekämpningsmedel: Klass2. Bearbetningutanhand-
skarochmunskyddbörundvikas.
KemwoodKCP flytande.
För allt trä som är i varaktig kontakt med havsvatten t.ex: Bryggor,
hamnanläggningarochandrasaltvattenbyggen.Virketutföresendastvid
separat beställning till ett högre kbmpris. Bekämpningsmedel: Klass 1
ASS.Denhärtypenavimpregneringgörvi intesjälva,utanalltvirketåligt
mot skeppsmask,måstevi köpa infrånannanleverantör.

Lösningenligt leverantörens
speciafikationer.NTR M

1 JULI 2004 inträdde nya bestämmelser i EG vad gäller användning av
Impregneringsmedel i virke. Reglerna begränsar användningenavmedel
som innehåller Arsenikföreningar. Dessa gäller inte inomvårt använd-
ningsområdedådet intefinnsnågraersättningsmedelsomärekonomiskt
försvarbara påmarknaden. Lärkträ har vidvetenskapliga tester visat sig
varaobrukbart somvirkesersättning.
Vi hargått ett stegtill: I vårabryggorharvi tagit bort allt virkesomkom-
meri kontaktmedvattnet.Vårt virkekommerfrånskogar imellansverige

och impregneras på vår egen impregnering i Kråk-
berg, en litenbynågra kilometer norr omMora.Allt
impregnerat virke från oss har 20 års rötskyddsga-
ranti. Impregneringenövervakasgenomkontinuerlig
provtagningavSPbeträffande inträngningavmedel
i virketochatt endast avNTR(NordiskaTräskyddsrå-
det) godkändamedel användsunderLicensansvar.

Dukanhandla direkt avossihela paket eller större partier! 0225-595900.Dukanhandla direkt avossihela paket eller större partier! 0225-595900.
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Ståltypensinverkanpå galvytanStåltypensinverkanpå galvytan
Publiceratmedtillståndav författarenIngenjörRuneThomas,NordiskFörzinkningsförening,Stockholm.
VARMFÖRZINKNING HAR UTFÖRTS industriellt sedan omkring 1840.
Deerhållna beläggningarna har framtill senare tidvarit blankameden
svagt blåaktigmetallglans.Ofta hardenblanka ytanockså ettmereller
mindreuttalat rosmönster.Frånmittenav1950-taletharenannantypav
beläggningar börjat uppträda jämsidesmeddeblanka. De är väsentligt
tjockare och ytan är helt eller delvis matt ochmed ljus-eller mörkgrå
kulör.
De båda typerna av beläggningar har lett till talrika meningsskiljaktlig-
hetermellanbeställare och leverantörer omorsaken till ochbetydelsen
avdeolikaytorna,varfördetkanvaraskäl att närmarebelysaproblemet
pånågra radernedan:

Reaktionmellan järnochzink.
Före varmförzinkningen rengörs stålytan från rost och glödskal genom
betningi syra.Därefterdoppasstålet i ett badmedsmält zink, somnor-
malt har en temperatur av omkring460°C. I zinkbadet sker en reaktion
mellan järn och zink så att det på stålytan bildas en järn-zinklegering
uppbyggdavolika skikt järn-zinkfasermedolika halter av järnochzink.
När stålföremålet lyfts upp ur zinkbadet fastnar ett skikt med badets
sammansättningpå legeringslagretsyta.

Otätade stål.
Tidigare använda stål i lägre hållfasthetsklasser var oftast s k otätade
stål, det vill säga stål somvid framställningen inte tillsatts något deso-
xidationsmedel. Sådant stål stelnar med ett tunt ytskikt av praktiskt
taget rent järn (Fe). Föroreningar och legeringsämnen samlas längre in
i stålgötet.

Ytansutseende.
Omzinken i det yttre skiktet stelnar i formav slumpvis riktade dentrit-
kristaller får beläggningensyta ett utpräglat mönster, sombrukarkallas
zinkblommor eller rosor. En sådan kristalltillväxt underlättas omzinken
innehåller mindre mängder bly, tenn, kadmium, antimon och/eller alu-
minium.

Tätade ochhalvtätade stål.
De otätade stålen har vissa begränsningar ifråga omsvetsbarhet och
hållfasthet.Dessutomkandegesvårigheter vidstränggjutning, soman-
vändsalltmer vidmodern stålframställning. Dessa olägenheter avhjälps
genomatt stålet tätas,det vill sägaatt stålet vidframställningentillsätts
ett desoxidationsmedel, vanligenkisel (Si) eller iblandaluminium(Al) el-
lerbåda i kombination. (Si-haltenär vanligeni tätadestål 0,20-0,50% , i
halvtätadestål0,03-0,10% ochiotätadestålendastspår).Tätningenger
ett stål där föroreningarochlegeringsämnenfinnsockså i ståletsytskikt,
somsålunda intebestårav rent järnsomfallet ärhosotätadestål.

Ytansutseende efter reaktionen.
Vid stålets upptagning ur Zinkbadet fastnar visserligen ett zinkkikt på
legeringslagretmenreaktionshastigheten förkiseltätadestål är regel så

stor,attocksådettaskiktomvandlastill järn-zinklegeringinnantempera-
turenhunnit sjunkaunder300°Cdåreaktionenupphör.Järnzinkbildning-
engår sålunda ända ut till beläggningensyta, somdärför blir matt och
får en ljus-till mörkgrå kulör. Ofta blir ytansutseende inte entydigt grå
utanmeddelvismatta, gråa ochdelvis blanka områden. Orsaken är en
ojämnjärn-zinkreaktionpågrundavnormala skillnader i stålytanssam-
mansättning(särskilt fosforochsvavel) struktur,ytjämnhetochavkylning
efter upptagningen ur zinkbadet.Uppkomsten av mattgråa fläckar i en
annars blank yta är således inget tecken påvare sig behandlings-eller
materialfel utanenföljdavvissamaterialegenskaper.

Kankisels inverkanelimineras?
Kiselskraftiga inverkanpå järn-zinkreaktioneninträffar i temperaturom-
rådet frånca 435°Ctill 530°C.Varmförzinkningvid lägre temperatur än
435°Cellerhögreän530°Cförattundvikatjockabeläggningaroch/eller
ytormedföremellertidbetydandepraktiskasvårigheter.Vidtemperaturer
under 440°Cär zink så trögflytande att det är svårt att utföra varmför-
zinkningenmedgott resultat. Beläggningensyta blir lätt ojämnochrin-
ningarochtaggaruppstår t exutefterkanternapåprofilstål.

Ytutseendetsbetydelse.
Denmatta gråa beläggningenbestår helt av en järn-zinklegering. Flera
undersökningar har visat att sådana har bättre korrosionshärdighet än
beläggningarhuvudsakligenbeståendeav renzink.Genomatt dengråa
beläggningstypen i regel är avsevärt tjockare än den blanka blir också
därigenom livslängden avsevärt längre. Vid exponering kan dock
järn-zinkbeläggningarnafåenrödbrunfärggenomatt järnfrigörs
genomkorrosionsprocessernaochbildar rost påytorna.

Val av stål för varmförzinkning.
Zinkbeläggningens tjocklek bestäms huvudsakligen av stålets kiselhalt.
Har man valt ett kiseltätat stål kan en tjock beläggning inte undvikas
ävenombaraenrelativt tunnbeläggningönskas.

Zink-ett självläkande skyddZink-ett självläkande skydd

Illustrationtill vänster:
Skada på zinkbeläggning.
Runt skadanbildasengalvaniskcell där rostskyddsprodukter frånomgivande zinkutfälls på
skadeytanochskyddardenna.Korrosionenavstannar.

Illustrationtill höger:
Skada på färgbeläggning.
Stålet rostar i skadanochrostenkryper inunderfärgskiktetochlyfterbortdetta.Korrosionen
fortsätter tillsplåtenharrostat sönder.

Till vadanvändszink i Sverige?
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PRISER
Alla prisergällernettofritt fabrikerna ellersäljarensvarulagerdärej an-
nat skriftligenangives.Priserna i avgivnaofferterochordererkännanden
gällermedreservation för kostnadsökningar, inskränkningar i råvarutill-
förselneller stigande råvarupriser utanför säljarens kontroll. I dessa fall
förbehåller vi ossrättenatt omgåendekunnaannuleraordern,nedskära
den angivna mängden och/eller ändra priset. Vid order understigande
500:-SKRdebiteras30:-i faktureringsavgift.

ANBUD
Alla anbud lämnas utan slutförbindelse. För Svenska FlytblockAB bin-
dande avtal om leverans och eventuella åtaganden uppkommer först
sedanskriftligorderbekräftelse lämnatsavoss.

LEVERANS
A. Kundenharrättattavståfrånuppgjortköpomviejkanfullgö-
ra leveransenligtvårprislistaochgällandeförsäljningsvillkor.Om
kunden fått varan och sedan ångrar köpet får kunden returnera
den inomsjudagar omvaranär oskadad.Varan får ej beläggas
medefterkrav eller postförskott ochkundenskall stå för tur och
returfrakt. Är det fråga omspecialtillverkade varor äger Svenska
FlytblockAB rättenatt, innanåterbetalningeller av ossgodkänd
annuleringav ordernsker, göra enskäligdebiteringfördeextra-
kostnadersomviåsamkatsframtill detattannuleringeninträffat.
Harlikviderlagtsfårkundenpengarnatillbakaefterovannämnda
avdrag.All försäljningskermotkontantbetalningsåvidaej annat
överenskommits.
B. Försenadleveransberättigarkundentill skadeståndendastom
särskild, skriftlig överenskommelse härom träffats. Denna skall
varagjordmellanvårt huvudkontor i Hedemoraochkunden.
C. Omkunden underlåter att mottaga leveransfärdigt gods på
fastställddag, är hanoaktat skyldig att erlägga varje betalning,
somgjorts beroende av leverans, somomgodset i fråga hade
levererats. Leverantören skall ombesörja lagring av godset på
beställarens riskochbekostnad. På begäranav beställaren skall
leverantörenpåbeställarensbekostnadhållagodset försäkrat.

FRAKTER
Beställarenskall,omhanönskaratttransport tillutläggningsplats
skall beställas av oss, i sambandmed orderns avgivande ange
sådant önskemål. Vidare skall i samband härmed också anges
färdväg, avstånd till närmaste större ort samt telefonnummer
för avisering. Transport genom oss kan endast effektueras till
plats somär fullt farbar för större lastbil. Eventuella närfrakter
eller lossningshjälp,ej beställdaav leverantören,betalasalltidav
beställaren.
Beställarenskall självsvara för lossningavgodsetochdekostna-
der somuppstår på destinationsorten. För dröjsmål beroendepå
att lossning ej kommer till stånd i omedelbart sambandmed
transportensframkomstdebiterasbeställarensärskilt.Beställaren
debiteras fraktkostnad och särskilt uppkommen kostnad genom
leverantörens försorg. Fraktföraren skall, om möjligt, avisera
kunden.

Beställaren är medveten om, att leverantören ombesörjer en
från honombeställd transport genomseparata transportföretag
och på transportörens fulla ansvar. Faran för godset övergår på
transportören efter det att godset lastats på transportfordonet
vidfabriken.
Ombesörjes transport från fabrik av beställaren, övergår således
faran för godset på beställaren då det avhämtas. Ombesörjes
transporten av leverantören, övergår faran för godset på bestäl-
laren då godset nått destinationsorten. Föreligger brist i gods,
skall detta, för att beaktas, anmälas omedelbart till fraktföraren
vid lossningen. Leverantörenoch/eller fraktföraren friskrives från
allt ansvar förbrist sominteanmälesdirekt i sambandmedmot-
tagandet. Beställaren erinras därför omvikten av godskontroll i
sambandmedlossning.

GODSSKADOR
Har godsskadatsunder transport,måste detta skriftligenanmä-
las till leverantören eller fraktföraren inomåtta dagar (8) från
mottagandet. Senare reklamationer avseende transportskador
godtagesej.Dennabestämmelseärutformadmedhänsyntill det
särskilda fraktavtal leverantören ingått med transportören, och
beställaren erinras därför omvikten av att omgående besiktiga
ochräknagodset.
En viktig detalj är att mottagandet av godset är kvitterat med
läsbarnamnteckningpå fraktsedeln.

BETALNING
A. Levereradvara betalasav kundenefter fakturering. Betalning
skall erläggas på sätt och tid somangivits i överenskommelsen
mellan parterna. Saknas bestämmelse härom, skall betalning
erläggasinom30dagarfrånfakturadagen.
B. Uppkommer före leverans skäliganledning till antagande, att
beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldig-
het,ägerleverantörenrättattavfordrahonomsäkerhet.Ställesej
godtagbarsäkerhet,äger leverantörenrätt atthävaavtalet.
C. Levererat gods förblir vår egendomtill dess full be-
talning erlagts. Accept eller annanförbindelseanses icke som
betalning förrän hel inlösen av fakturabeloppet med eventuella
tilläggskett.
D.Omfullbetalningickeerläggesi rätt tid,ärleverantörenberät-
tigad till dröjsmålsränta. Räntan beräknas efter en räntesats på
2% av orderbeloppet inkl frakt ochmoms jämte ev. indrivnings-
kostnaderpermånadochutgårfrånförfallodagentill dendagdå
full betalningtillkommitoss.

GARANTI OCHREKLAMATIONER
Garantitiden är 2år frånursprungsorderns leveransda-
tumochgällermaterial eller fabrikationsfel.Vidgodkänd
reklamation lämnasersättninggenomatt likvärdigprodukt stäl-
lestill beställarensförfogande.SvenskaFlytBlockAB friskriversig

Försäljnings-och leveransbestämmelserFörsäljnings-och leveransbestämmelser
avseendealla leveranser frånSVENSKAFLYTBLOCKABgällandefrån1.1.2005
Inbegriper,kompletterarochersätteralla tidigaretryckta leveransbestämmelser



63

helt frånalltansvarförföljdskadoroch– idenmåndet inteanses
stridandemot bestämmelser i produktansvarslagen – också från
ansvar sommå anseshänförliga till skadebringande egenskaper
hoslevererat gods.
Vidreklamationskall beställarensjälv svara för de extra kostna-
der somkan uppkomma ombeställaren önskar få ersättnings-
godset ändrat i konstruktion eller hållfasthet i förhållande till
ursprungsleveransen. Detta gäller även vid utbyte av ingående
komponenter.
Svenska FlytblockAB friskriver sighelt frånalla följdskador som
kan tänkasuppstå vidett eventuellt haveri eller annanolycka. I
sådana fall skall kunden ha en egen täckande försäk-
ring för de uppkomna skadorna.

UPPFÖRANKRING
Då gods utsatts för felaktig förankring, för hård belastning el-
ler åverkan från främmande föremål eller ej här ovan angivna
upptagna garantibestämmelser, är Svenska FlytblockAB i denna
situationhelt friskrivna frånallt ansvar.
Detsammagällerdågodsutlagtspåplatssomkanansesriskfylld,
exempelvisvidöppenkust,platsdärvattennivånskiftarväsentligt
från tid till annan, och i övrigt utsatta lägen. Detsamma gäller
också,då fel uppträtt i sambandmedhårt väder, isskruvningeller
andraextraordinäranaturförhållanden.Förskadoruppkomnavid
stormbyaröver25met/sekansvarasej.
Förunderleverantörerelleragenterseventuellagarantiåtaganden
utövervadsomhärovanangivits,ansvarasej.
Vill beställaren föra talan omfel i gods, skall detta ske skriftli-
gen. Reklamationen anses ha skett den dag då skriften kommit
Svenska Flytblock AB tillhanda. Muntliga hänvändelser äga ej
reklamationsvitsord.Skriftligreklamationskall endastansesgälla
det godssompreciseratsi reklamationsutsskriften.

MERVÄRDESSKATT
Den överenskomna köpeskillingen omfattar icke mervärdeskatt,
såvida detta ej överenskommits skriftligendär det klart framgår
att momsen är inberäknad i slutsumman. Därest på grund av
myndighetsbeslut ellereljest högreskatt skall utgå ändendebi-
terade,äger leverantörenrätt till enefterdebitering.
Den överenskomna köpeskillingen gäller endast för varor upp-
tagna i vårt skriftligaordererkännande.

FÖRSÄKRING
Leverantörenombesörjerförbeställarensräkningförsäkringarför
leveransendastomdettasärskildtskriftligenöverenskommits.För
undertransport uppkomnaskadorär leverantörenickeansvarig.

MONTERING
Önskas hjälpmedmontering och utläggning av bryggor kan vi
anvisa lämpliga firmor somåtager sigdetta. Större anläggningar
kan även, i mån av tid, utföras av oss somhelhetsentreprenad.
Vid sådan entreprenad skall kunden själv svara för avlastnings-

kostnadernaomej annat skriftligenöverenskommitsvidorderav-
givandet.
Vid fraktlossningen skall godset placeras inomen radie avmax.
25meter frånbefintligt eller blivande landfäste.Vidoländig ter-
räng på utläggningsplatsen eller omdet råder andra bottenför-
hållandenänvadsomuppgivits till oss vid vår orderbekräftelse,
förbehåller vi oss rättenatt göra enefterdebiteringpå de extra-
kostnadersomuppstått föross.
Nerspolning av förankringsvikter i sjöbotten ingår aldrig i offe-
reradutläggning av våra bryggor. Omsådant arbete skulle vara
påtvingat får kunden själv anlita lämpligt företag utan inbland-
ning kostnadsmässigt för Svenska Flytblock AB. I övrigt gäller
endastskriftligenöverenskomnautfästelserfrånvårsidaochsom
uppgjortsvidordernsavgivande.

TVISTEMÅL
Eventuella tvister skall avgöras inför domstol på ort somär när-
mast Svenska FlytblockAB styrelses säte, Hedemora. I förekom-
mandefall avsesdettavaraTingsrätteni Falun.

ÖVRIGT
Skulleovanstående leveransbestämmelser, i något fall elleravse-
ende, stridamot tvingandebestämmelser i gällande konsument-
köpslag,konsumenttjänstlagellerkonsumentkreditlag,såinträder
lagbestämmelser i leveransvillkorensställe i aktuellt avseende.

Försäljnings-och leveransbestämmelserFörsäljnings-och leveransbestämmelser
avseendealla leveranser frånSVENSKAFLYTBLOCKABgällandefrån1.1.2005
Inbegriper,kompletterarochersätteralla tidigaretryckta leveransbestämmelser
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HuvudkontorochåterförsäljareHuvudkontorochåterförsäljare
Svenska FlytBlockAB: Idrottsvägen8-14 77621Hedemora 0225-595900

REGIONKONTOR:
MarinFlytbryggan,Norrtälje Spillersboda2399 76192 Norrtälje 0176-221635
MarinaProdukter,Stockholm Prästkragensväg44 13245 SaltsjöBoo 08-6416990
SvenskaFlytBlock,Motala Violgatan10 59172 Motala 0141-216480
MarinaProdukter,Göteborg Fiskhamnsgatan6C 41458 Göteborg 031-3115778

AUKTORISERADEÅTERFÖRSÄLJARE:
Repslagarn Karosserigatan4 70111 Örebro 019-311200
LakeLandTräskyddAB Kråkbergsvägen78 79233 Mora 0250-16671
Forsell Bygg&Marin Ina206 82691 Söderhamn 0270-429930
Forsell Bygg&Marin Industrigatan14 82141 Bollnäs 0278-12100
NordCraftAB Nyvägen3 96197 Gunnarsbyn 070-5378209

Tärnan-vårt skyddade varumärkeTärnan-vårt skyddade varumärke

©

Vårt varumärke står som en garanti
för Dig, att du kan räkna med att de
produkter som du köper av oss, består
av miljöskyddande fullgoda råvaror och
tillverkade på våra egna svenska fabriker

av välutbildade yrkesmän.Varor sominte
tillverkas av oss är noggrannt utprovade
och anpassade för tuffa förhållanden.
Anledningentill vårhögakvalitetsmedve-
tenhet äratt vi eftersträvaratt duskall bli

en nöjdkund. På sjönhåller bara starka,
genomtänktaochhållfastakonstruktioner
medbästa råvaruinnehåll.

Medlemmar i SBFochBRFMedlemmar i SBFochBRF
Svenska FlytblockAB ärmedlem i branschorganisationenSBF. Syftet
är att ge konsumenterna utprovade och testade produkter från företag
medlångerfarenhetavproduktertill ochtillverkningavanläggningarför
sjön.SweBoat ärenövergripandekvalitetsorganisationinombranschen.
Överensstämmelsemedreglerochkrav frånmyndigheternagerDigsom
kundett extra trygghetsansvar frånmedlemmarna.
SBF ingår i paraplyorganisationenBRF. (BåtbranschensRiksförbund)

I SF-gruppen
ingår följandeföretag:
SvenskaFlytblockAB
LakeLandFritidAB
Lake LandTräskydd
FHBCentralhusetAB

Miljövänlig tillverkning genomfreonfri EPS-plastMiljövänlig tillverkning genomfreonfri EPS-plast

Miljövänligt virke genomMiljövänligt virke genom
NTR-godkänd, egen impregneringNTR-godkänd, egen impregnering

Alla vårablocktillverkasavåtervinningsbaramaterial. ”Cellplasten” ex-
panderasfrånrisgrynsstadiet i specialtillverkade formar sommedgerett
högt tryck från insidan. Expansionen skermedhjälp av vattenånga och
tackvare formenstrycktålighet såblir denfärdiga kuddenavhögtäthet
(kvalitet30gram/kbdm).Ytanblirhård,sidenglänsandeochvattenavstö-
tandeochalla celler ärhelt slutna.Dettaminskarvattenupptagningsför-
mågan(cirka2-3%) ochökar livslängdenbetydligt.
Vi har bryggor i vattnet somtillverkades för mer än 40 år sedan. Vår
cellplast kankvalitetsmässigt inte jämförasmedbyggcellplast. Livsläng-

denhossådancellplast i vattenär endast några årberoendepå enhög
vattenupptagning. Det gör att bärförmåganminskar katastrofalt redan
efternågot år.Volymtäthetenär3gångerhögrepå våra egnablockoch
cellerna är helt slutna efter tryckexpansionen. För kunden innebär detta
att livslängden ökar mångfalt. Ytterhöljena tillverkas med utgång från
polyetenskivorav5-9mmtjocklek.Formningenskerunderuppvärmning
i våra varmvacuumformningsmaskiner.Tillverkningen ärmiljövänlig och
avgerettabsolutminimumavplastånga.Efter30-40årsanvändningkan
polyetenet granuleras(malasned) ochåteranvändas.

Närduköperenbryggaavossskallduveta,attalltvårtvirkesedan2004
ärhelt fritt frånmiljöfarligagiftersomkrom,arsenikochkreosot.
Detta genomatt vi har ett eget impregneringsverk i Mora där allt vårt
virkeibryggornaimpregnerasunderegetansvarochunderkvalitetsöver-
sikt avSP i BoråsochNTR. Allt virkefrånosshar20årsrötgaranti.

Ingående beståndsdelar är kopparsalter och kvartära ammoniumfören-
ingar-något somvi ärensammaomatt utföra i klassAi dag.
Metoden medför högre kostnader på virket men eftersom livslängden
är oförändradmot gamla impregneringsförfaranden så sparar den vår
gemensammamiljömotgiftespåverkan.

NTR A
Numed20årsrötgaranti!

©



Auktoriseradåterförsäljare i Sverige:

Auktoriseradagent i Danmark

Hejreskovvej 10E, 3490Kvistgård
Tel.+4549170072• Fax+4549175272
info@nbcmarine.dk• www.nbcmarine.dk

Fiskhamnsgatan6C, 41458Göteborg
Tel.+076-3115778• fredrik.p@marinaprodukter.se
www.marinaprodukter.se

Auktoriseradagent i Norge


