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”År 1964 skaffade jag ett sommarställe vars största brist var 

avsaknaden av en ordentlig brygga. Jag hittade inte ens en fär-

dig brygga – antingen gick bryggorna sönder lätt, de var svåra 

att transportera eller så var de för dyra. Så jag beslutade mig 

för att bygga en egen. Så blev den första Lip-Lap-bryggan till 

och den tjänade oss utmärkt i flera decennier. Jag tror att Lip-

Lap-bryggan kommer att motsvara även dina förväntningar.”

ÄNDA SEDAN 1965

LAITURI
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Bryggor för det finländska livet ända sedan 1965
 

Lip-Lap Laituri Oy har tillverkat bryggor för det finländska strandlandskapet ända sedan 1965. Familje- 

företaget, som grundades av Pentti Palotie, är banbrytare inom branschen och var först med att marknads- 

föra den justerbara stolpbryggan – en modell som fortfarande är en av Lip-Laps populäraste. Familjen  

Palotie har nu utvecklat bättre brygglösningar i redan tre generationer. De gungfria bryggorna tillverkas 

med en yrkesskicklighet utan kompromisser för att tåla även tuffare förhållanden.
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VÅRT BRYGGSORTIMENT

Stolpbryggor är lämpliga för långgrunda stränder och används i huvud-
sak som bryggor för fritid och bad. De är trygga och stabila i alla väder-
förhållanden. Det bästa fundamentet för bryggan är en strand med rätt 
hård botten, där vattendjupet är högst 2 meter. 

Bryggstolparna stöds mot bottnen med hjälp av ledade stödtassar, vilket 
gör att bryggan är stabil också på blåsiga ställen. Stora växlingar i vatten-
ståndet är inget hinder eftersom det är enkelt att anpassa stolpbryggan 
till önskad höjd.  Vid behov är det lätt att lyfta upp stolpbryggan på land 
för att skydda den mot isens rörelser.

STOLPBRYGGOR

GÖR DET SJÄLV -BRYGGOR
Förutom färdiga bryggor erbjuder vi även alternativ för dig som vill bygga 
själv. Om du vill planera och bygga en brygga själv, hittar du i vårt sorti-
ment delar av hög kvalitet för byggandet. 

Vi erbjuder också kompletta, monteringsfärdiga paket som även inklude-
rar trädelarna. Det enda du behöver för monteringen är standardverktyg. 
Med gör det själv -lösningarna sparar du pengar. Du kan beställa delarna 
och paketen i vår webbutik.

S. 8–11

S. 12–19

En flytande plastpontonbrygga är en av de vanligaste typerna av bryggor, och 
den passar både som badbrygga och för allmänt bruk. Bottnens beskaffenhet 
har ingen betydelse, men vattendjupet ska vara minst 0,5 meter. På en plast-
pontonbrygga kan du uppleva den äkta atmosfären vid och närheten till vattnet.

Bryggan förankras stadigt med hjälp av antingen rör eller tyngder beroende på 
plats och miljöförhållanden

PLASTPONTONBRYGGOR

S. 22–27

Modulbryggan består av färdiga element som snabbt monteras ihop.  
Modulkonstruktionen underlättar även transporten av bryggan. Modulbryg-
gan har god bärighet och vid behov kan en enda person montera den. Modul-
bryggan passar bland annat för branta stränder, där det är besvärligt att lyfta 
och sänka en tung brygga.

Bryggan förankras stadigt med hjälp av antingen rör eller tyngder beroende på 
plats och miljöförhållanden

MODULBRYGGOR

S. 20–21
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Den praktiska vattenskoterbryggan är lämplig för förtöjning och förva-
ring av en vattenskoter. Den sparar både tid och ansträngning då du inte 
behöver lyfta vattenskotern på en trailer eller lämna den i vattnet, utan 
kan i stället köra den direkt till bryggan efter användning. Bottnen håller 
sig ren längre och köregenskaperna bevaras bättre eftersom skotern inte 
är i kontakt med vatten under förvaringen.

Vattenskoterbryggan passar även för roddbåtar, kanoter, jollar och gum-
mibåtar. Vattenskoterbryggan kan med hjälp av moduler byggas sam-
man till en dubbel vattenskoterbrygga för förvaring av två vattenskotrar.

VATTENSKOTERBRYGGOR

De hållbara och kostnadseffektiva plaströrspontonbryggorna är ett bra 
alternativ som båt- och fritidsbrygga särskilt för grundare stränder, där 
vattendjupet inte är tillräckligt för en betongpontonbrygga. Den metall-
förstärkta trästommen ger en hållbar konstruktion och däckhöjden un-
derlättar förtöjningen av båtar.
Betongpontonbryggan är en stabil och representativ universalbrygga. Du 
väljer bryggans däckhöjd, bredd och längd efter användningsändamål 
och strandens beskaffenhet. En betongpontonbrygga som tål vintern 
kräver alltid ett vattendjup på minst en meter. Betongpontonbryggan 
passar särskilt för förtöjning av båtar.

PLASTRÖRS- OCH  
BETONGPONTONBRYGGOR

Utrusta din brygga med stil efter dina behov! Du hittar den välkända, 
inhemska Lip-Lap-kvaliteten även i extrautrustningen. Impregnerade trä-
delar, marinaluminium och rostfritt stål passar in i miljön både funktio-
nellt och estetiskt. 

I vårt breda sortiment hittar du olika extrautrustningar, såsom stegar, 
bänkar, bord, bojar, säkerhetsutrustning, båtförtöjningstillbehör och 
båtbommar. Bekanta dig med alternativen.

EXTRA UTRUSTNING

En bekymmersfri användning av bryggan förutsätter också att det är en-
kelt att få tag på reservdelar. Bland Lip-Laps tillbehör hittar du gångjärn, 
lösa pontoner, lösa stolpar och olika förankringstillbehör. 

I vårt omfattade reservdelssortiment hittar du Lip-Lap-reservdelar i origi-
nal både för bryggor som är äldre än 30 år och för de nyare modellerna.

TILLBEHÖR & RESERVDELAR

Bryggor för alla stränder
GÖR DET SJÄLV º STOLPE º PLASTPONTON º MODUL º VATTENSKOTER 

BETONGPONTON º PLASTRÖRSPONTON º EXTRA UTRUSTNING º TILLBEHÖR

S. 28–29

S. 30–39

S. 40–45

S. 46–53
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LEVERANSSÄTT

BYGG DIN BRYGGA SJÄLV
Vill du själv planera och bygga din brygga och behöver endast delar av 
hög kvalitet? I Lip-Laps sortiment hittar du olika alternativ för att bygga 
din egen brygga.

FÄRDIGA PAKET

Vi har sammanställt några olika färdiga paket med plastpontoner och 
gångjärn för att du ska kunna bygga din egen brygga. Därtill behöver du 
virke och skruvar samt förankringstillbehör.

TILLBEHÖR

Vi erbjuder även endast tillbehör, 
av vilka de populäraste är de justerbara 
Lip-Lap-aluminiumstolparna i original.  
Bekanta dig närmare med stolpmekanismen  
och alternativen på sidorna 9 och 19.

MONTERA DIN BRYGGA SJÄLV
Vill du göra det enkelt för dig och få en komplett brygga som en montera 
själv -leverans? Det enda du behöver är standardverktyg för monteringen. 
De monteringsfärdiga paketen beställs alltid från webbutiken och fraktas 
till beställaren.

LEVERANSPAKET SOM INNEHÅLLER  
ALLA DELAR

Den kompletta montera själv -leveransen inkluderar färdigskurna träde-
lar, skruvar, bultar, muttrar samt plastpontoner eller justerbara stolpar 
beroende på vald bryggmodell. Genom att följa anvisningarna monterar 
du bryggan på ett ögonblick. Det enda du behöver är standardverktyg.

KAUPPA.LIP-LAP.FI

KAUPPA.LIP-LAP.FI

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET
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Välj det alternativ som passar dig bäst
BYGG SJÄLV º MONTERA SJÄLV º MONTERINGSFÄRDIG BRYGGA º FÄRDIGMONTERAD BRYGGA

MONTERINGSFÄRDIGT BRYGGPAKET
Det vanligaste leveranssättet är ett färdigt bryggpaket. Träelementen har 
monterats färdigt och gångjärnen samt andra metalldelar har fästs på 
plats. Du behöver bara sätta samman elementen och montera bryggan 
på plats.

LEVERANS

Du kan hämta det färdiga bryggpaketet direkt från vår fabrik i Vanda 
eller från din lokala återförsäljare. Vi kan även leverera bryggan direkt till 
din gård. Fasta transportkostnader inom fastlandet till slutet av bilväg 
149–349 euro beroende på bryggmodell. Se till att vara på plats för att ta 
emot leveransen och hjälpa till att lasta ut bryggan ur distributionsbilen.

Du kan få alla våra stolp- och plastpontonbryggor monteringsfärdiga.

FÄRDIGMONTERAD BRYGGA
Ett enkelt sätt att skaffa en brygga är Lip-Laps nyckelfärdiga leverans. 
Lip-Laps utbildade montörer sköter monteringen. 

Bryggorna kan levereras till och med till öar. Delarna hanteras varsamt 
och omgivningen hålls ren. Kom ihåg att även utnyttja hushållsavdraget 
för installationsarbetet. Låt oss sköta installationen av bryggan så kan du 
direkt njuta av sommaren på din nya brygga!

Alla våra bryggmodeller kan levereras färdigmonterade.

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

149–
349 €
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LAITURI

GÖR DET SJÄLV -BRYGGOR

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

TILLBEHÖRS- OCH 
BRYGGPAKETEN 

KAN ENDAST KÖPAS  
I VÅR WEBBUTIK. 

KAUPPA.LIP-LAP.FI

GARANTI

ÅR
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Paketpris445 €

M-100 PLASTPONTONPAKET
• Traditionell liten plastpontonbrygga för bad 
och vattenhämtning. Lätt att lyfta upp på land till vintern.

• 5 st. M-100 traditionella plastpontoner med cellplastfyllning.
• Fyra pontoner i plattformen och en i gångbron.
• E-gångjärn för sammankoppling av gångbron och plattformen.
• Bryggans ungefärliga storlek: gångbro 1 x 3–4 m och plattform 2 x 3 m.
• Därtill behöver du virke och skruvar samt förankringstillbehör.

Paketpris595 €

M-220 PLASTPONTONPAKET
• Formen och bärigheten i de moderna och högkvalitativa Lip-Lap M-220 
plastpontonerna garanterar en stabil brygga. 

• Tack vare den högre bärigheten kan du bygga 
en större brygga. 

• 5 st. M-220 luftfyllda och rotationsgjutna moderna plastpontoner. 
• Fyra pontoner i plattformen och en i gångbron.
• E-gångjärn för sammankoppling av gångbron och plattformen.
• Bryggans ungefärliga storlek: gångbro 1 x 4–5 m och plattform 2,5 x 4–5 m. 
• Därtill behöver du virke och skruvar samt förankringstillbehör.

LÖSA STOLPAR
• Traditionella och patenterade justerbara Lip-Lap-aluminiumstolpar. 
• Tack vare den smidiga lyftmekanismen är det enkelt att justera bryggans höjd.
• Stolpen stöds mot bottnen vilket gör bryggan verkligt stabil. 
• Stolpbryggan är ingen flytande brygga och den behöver inte förankras separat.
• 4 olika längder och du kan välja fästmekanism i hörnet eller sidan.

LÄNGD STYCKEPRIS PAR

100 cm 380 € 760 €

150 cm 395 € 790 €

200 cm 410 € 820 €
250 cm 425 € 850 €

BYGG DIN BRYGGA SJÄLV

Pontonpaketen innehåller fem plastpontoner av hög kvalitet och galvaniserade gångjärn för sammankopplingen 

av gångbron och plattformen samt fästskruvar, bultar och muttrar för pontonerna och gångjärnen.  

Dessutom erbjuder vi Lip-Lap-aluminiumstolpar i original för byggande av stolpbryggor.

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

25 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET
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u INNEHÅLL I MONTERA SJÄLV -PAKETET
• Färdigskurna trädelar
• Skruvar, bultar och muttrar samt andra fästbeslag
• Plastpontoner eller justerbara stolpar beroende på vald bryggmodell 
• Tydliga anvisningar, med hjälp av vilka du monterar bryggan på ett ögonblick 
• Därtill behöver du endast standardverktyg.

STOLPBRYGGPAKET
• Suorapääty 5 m
• Suorapääty 10 m
• Oloneuvos
• Oloneuvos med förlängning
• Stor Oloneuvos
• Jokamies 5 m
• Jokamies 10 m

1 395 € Paketpris

EXEMPEL : JOKAMIES 5 M

1 695 € Paketpris

EXEMPEL: AHTI 10 MPLASTPONTONBRYGGPAKET
• Jami
• Ahti 5 m
• Ahti 10 m

MONTERA BRYGGAN SJÄLV

Montera själv -paketen säljs i vår webbutik och vi levererar 

försändelsen direkt till din dörr. Leveranstiden är 2–4 veckor från beställning.  

Vi har fasta fraktkostnader för varje modell i hela fastlandet. 

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

99 €
ENDAST

PÅ NÄTET
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Våra bryggor går 
enkelt och snabbt 
att montera samt 
lyfta upp till vintern. 

11

GÖR DET SJÄLV  
-BRYGGOR



LAITURI

STOLPBRYGGOR

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

BAD- OCH FRITIDSBRYGGA 
FÖR LÅNGGRUNDA STRÄNDER 

(DJUP HÖGST 2 M).

STABIL OCH TRYGG 
ÄVEN I KRÄVANDE 

VÄDERFÖRHÅLLANDEN

VÄXLINGAR I VATTENSTÅNDET 
ÄR INGET HINDER TACK VARE 

ENKEL HÖJDJUSTERING.

GARANTI

ÅR
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STOLP-
BRYGGOR

304 cm
406 cm

476 cm

112 cm

476 cm

304 cm
200 cm

112 cm

956 cm

304 cm200 cm

112 cm

u OLONEUVOS
Oloneuvos är vår populäraste stolpbrygga sedan flera 
decennier. Den är stabil och säker för både barn och 
äldre.

• Bryggan har gott om svängrum för såväl bad som vistelse. 
• Tack vare de justerbara stolparna och den ledade gång-
bron är Oloneuvos ett bra val för platser med varierande 
vattenstånd. 

• Det är lätt att lyfta upp bryggan på land vid behov.

2 995 € Pris för helheten på bilden.

u OLONEUVOS MED  
DUBBEL PLATTFORM
En större version av Oloneuvos, med rejäl vistelseyta. 
Lika stabil som andra stolpbryggor.

• Två Oloneuvos-plattformar har kopplats samman med 
gångjärn, vilket gör hanteringen, installationen och 
demonteringen smidigare jämfört med en enda stor 
plattform. 

• Tack vare de justerbara stolparna och den ledade 
gångbron är bryggan ett bra val för platser med varie-
rande vattenstånd.

4 590 € Pris för helheten på bilden.

u OLONEUVOS MED FÖR-
LÄNGNING
En förlängd version av Oloneuvos. Den 10 meter långa 
gångbron är stabil tack vare de justerbara stolparna.

•  Med förlängningen blir bryggan 5 meter längre, vilket kan be-
hövas till exempel i grunt vatten för att komma ut på simdjup.

• Tack vare du justerbara stolparna och den ledade gångbron är 
bryggan ett bra val för platser med varierande vattenstånd.

4 340 € Pris för helheten på bilden.

I bryggpaketet ingår stolpar, längderna kan fritt 
väljas mellan 1, 1,5, 2 eller 2,5 meter. För långgrunda 

stränder kan du enkelt förlänga din brygga med 
förlängningselementen. Se mer information på sidan 16.

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €
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360 cm

239 cm

112 cm 

116 cm

840 cm

239 cm

112 cm 

116 cm

u JOKAMIES
Den stabila och säkra bryggan Jokamies är vår 
populäraste lilla stolpbryggsmodell. Den lämpar sig 
utmärkt som badbrygga vid sommarstugan. 

• Trots det kompakta formatet ryms en bänk och en badstege 
vid bryggans plattform.  

• För att underlätta transporten levereras trädelarna som två 
separata element.

• Observera att på grund av de två stolparna måste bryggan 
alltid ligga vågrät på vattenytan.

I bryggpaketet ingår stolpar, längderna kan 
fritt väljas mellan 1, 1,5, 2 eller 2,5 meter.  

För långgrunda stränder kan du enkelt förlänga 
din brygga med förlängningselementen.  

Se mer information på sidan 16.

1 595 €

u STOR OLONEUVOS
Den här bryggan är storebror till vår populäraste 
stolpbrygga, Oloneuvos. Den ger ännu bättre 
förutsättningar för vistelse på bryggan. 

• På den stadiga och säkra bryggan kan du solbada, öva 
simhopp eller spinnfiska. 

• Tack vare de justerbara stolparna och den ledade gångbron 
är Stor Oloneuvos ett bra val för platser med varierande 
vattenstånd.

3 395 € Pris för helheten på bilden.

Pris för helheten på bilden.

u JOKAMIES 10 M
En förlängd version av Jokamies. En stabil badbrygga även 
för grunt vatten. 

• Trots det kompakta formatet ryms en bänk och en badstege 
vid bryggans plattform.

• Tack vare de justerbara stolparna och den ledade gångbron är 
bryggan ett bra val för platser med varierande vattenstånd. 

• För att underlätta transporten levereras trädelarna som tre 
separata element.

2 940 € Pris för helheten på bilden.

239 cm

112 cm

391 cm

476 cm

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

349 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €
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STOLP-
BRYGGOR

956 cm

112 cm

476 cm

112 cm

u SUORAPÄÄTY 10 M
En 10 meter lång brygga utan plattform.

• Längs bryggan kan man lätt ta sig ut för ett dopp eller 
för att hämta vatten.

• Tack vare de justerbara stolparna och den ledade gång-
bron är bryggan ett bra val för platser med varierande 
vattenstånd.

• Inför vintern är det lätt att lyfta upp bryggan på land för 
att skydda den mot isens rörelser.

2 640 € Pris för helheten på bilden.

u SUORAPÄÄTY 5 M
Om bryggan inte behöver en bred plattform, är bryggan 
Suorapääty ett lämpligt val. 

• Längs bryggan kan man lätt ta sig ut för ett dopp eller för 
att hämta vatten.

• Inför vintern är det lätt att lyfta upp bryggan på land för 
att skydda den mot isens rörelser.

• Observera att på grund av de två stolparna måste bryggan 
alltid ligga vågrät på vattenytan.

1 295 € Pris för helheten på bilden.

Lip-Laps stolpbrygga är säker 
och stabil även i krävande väderförhållanden.  

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

199 €
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u MATERIAL
Allt virke är tryggt och hållbart. Däcksplankorna är av tryck- 
impregnerad, hyvlad furu i klassen AB, format 21 x 95 mm.  
Stomvirket är av tryckimpregnerad sågad furu i klassen A, format  
38 x 150 mm och 38 x 75 mm.  Kvalitetsklass V. Fästbeslagen är  
av rostfritt eller galvaniserat stål och marinaluminium.

Bryggans trädelar kan 
fås antingen i traditionell 

grönskiftande färgton eller 
modernt bruna.

u PLATTFORMAR, GÅNGBROAR 
OCH FÖRLÄNGNINGAR
För bryggorna kan du få plattformar, gångbroar och förlängning-
ar som separata element. Vistelseytan kan fördubblas genom att 
förlänga plattformen med färdiga plattformselement. Plattfor-
marna Oloneuvos och Stor Oloneuvos kan monteras antingen på 
längden eller på tvären – observera brädornas riktning. Förläng 
din stolpbrygga enkelt med färdiga förlängningselement. Tack 
vare stolparna kan bryggans höjd justeras. Stolpbryggan är stadig 
även om den är upp till 100 meter lång.

ELEMENT YTA EGENVIKT PRIS

Gångbro 3 m 3,3 m2 ca 65 kg 445 €

Gångbro 4 m 4,4 m2 ca 85 kg 495 €

Gångbro 5 m 5,3 m2 ca 105 kg 545 €

Gångbro 6 m 6,6 m2 ca 150 kg 695 €

Förlängning 5 m 5,3 m2 ca 110 kg 1 345 €

Suorapääty 5 m 5,3 m2 ca 110 kg 1 295 €

Jokamies 6,8 m2 ca 155 kg 1 595 €

Oloneuvos-plattform 6,1 m2 ca 125 kg 2 450 €

Oloneuvos extraplattform 6,1 m2 ca 120 kg 1 595 €

Stor Oloneuvos-plattform 9,3 m2 ca 205 kg 2 850 €

LÄGG TILL ÖNSKAT 
ANTAL FÖRLÄNGNINGAR

VÄLJ RIKTNING PÅ 
PLATTFORMEN

476 cm

Du kan lägga till förlängningar 
och göra bryggan precis så 

lång som du vill ha den.

VÄLJ 
GÅNGBRO

LÄGG VID BEHOV TILL 
FLERA PLATTFORMAR

391 cm

476 cm

304 cm

20
0 

cm

30
4 

cm
200 cm

304 cm

Exempel: 
Oloneuvos-plattform 

på längden eller på tvären

Obs! Ditt val kan påverka 
plankornas riktning.

296 cm

11
2 

cm

Exempel:  
Oloneuvos-plattform utökad 

med Oloneuvos extraplattform593 cm

11
2 

cm

11
2 

cm

11
2 

cm

KOMBINERA ELEMENT

Genom att kombinera färdiga bryggelement får du en helhet som passar för just din strand.  

Nedan finns några exempel på hur du kan kombinera elementen.  

I planeringen kan du dock använda din egen kreativitet – endast stranden sätter gränserna!

3 m

4 m

5 m

 Förlängning 5 m

6 m
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STOLP-
BRYGGOR

För den ensamma 
fiskaren eller hela 
släktens sommarfirande 
– du får alltid en brygga 
som passar dina behov!
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Tack vare den patenterade 
stolpmekanismen är  
det mycket enkelt att 

justera bryggan.
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STOLP-
BRYGGOR

u STOLPMEKANISM
Tack vare den justerbara lyftmekanismen är det enkelt att lyfta 
och sänka stolpbryggans höjd i enlighet med ändringar i vat-
tenståndet. Bryggstolparna stöds mot bottnen med hjälp av 
ledade stödtassar, vilket gör att bryggan är stabil och säker 
också på blåsiga platser. Den stora stödtassen anpassar sig 
efter olika slags bottnar, även till något mjukare bottnar, och 
den behöver inte fästas in eller slås på plats. Det maximala vat-
tendjupet för en stolpbrygga är cirka två meter.

... och så kan bottenplattan anpassas till bottnar 
med olika form och egenskaper.

Lyftmekanismen bygger på en kedjelyftare som rör sig i en gaf-
fel inne i stolpprofilen. Bryggans höjd justeras med en vev. Varje 
stolpe har en egen inbyggd lyftmekanism. Alla delar är utförda i 
marinaluminium, varmgalvaniserat eller rostfritt stål.

Stolpen fästs med en gångjärnsförsedd spännmekanism i bryg-
gans sidor eller hörn. Det är lätt att ta loss stolpen för vinterförva-
ring och förflyttning.

Standardbultarna för de separata stolpparen passar till våra stom-
balkar på 38 x 150 mm. Vi kan även leverera andra bultlängder.

Stolpen fästs vid den 60 x 60 cm stora botten-
plattan med hjälp av en ledkopp och en ledplåt ...

LÄNGD STYCKEPRIS PAR

100 cm 380 € 760 €

150 cm 395 € 790 €

200 cm 410 € 820 €
250 cm 425 € 850 €
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LAITURI

MODULBRYGGOR

KAN ENKELT MONTERAS 
OCH LYFTAS AV 

EN ENDA PERSON.

EN UTMÄRKT BADBRYGGA
TACK VARE DEN LÅGA

DÄCKHÖJDEN.

BRYGGAN MONTERAS 
PÅ ETT ÖGONBLICK TACK VARE 

DE FÄRDIGA ELEMENTEN.

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR

20



296 cm

112 cm

220 cm

275 cmu MODULBRYGGA
Modulbryggan är en populär bryggmodell eftersom 
den är så enkel att använda. Tack vare de långa 
och låga sidopontonerna är den stabil och har god 
bärighet.  

• En enda person klarar av att montera och lyfta modul-
bryggan också i krävande terräng. 

• De löstagbara, färdigmonterade däckelementen gör 
bryggan lätthanterlig.

• Skruva bara fast däcken i pontonerna och förankra 
bryggan.

1 595 €

2 645 €

u DUBBEL MODULBRYGGA
Den dubbla modulbryggan har en rejäl plattform, 
men den är ändå lätt att lyfta upp på land till 
vintern. Bryggan är stabil och har god bärighet. 

• I krävande terräng klarar två personer av att montera 
och lyfta den här modulbyggda bryggan. 

• De löstagbara, färdigmonterade däckelementen gör 
bryggan lätthanterlig. 

• Tack vare det låga däcket är den utmärkt som  
badbrygga.

296 cm

112 cm

440 cm

275 cm

Pris för helheten på bilden.

Pris för helheten på bilden.

Paketen med modulbryggor innehåller ingen 
förankring, eftersom förankringen alltid väljs 
separat med beaktande av de lokala förhål-
landena. Se mer information på sidan 26.

De färdigmonterade elemen-
ten kopplas samman.

Modulbryggan är 
kompakt att transportera.

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

149 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

149 €
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LAITURI

PLASTPONTONBRYGGOR

ÄKTA STUGKÄNSLA 
MED EN TRADITIONELL 
PLASTPONTONBRYGGA.

PONTONERNAS BÄRIGHET 
OCH BRYGGANS STORLEK 
PÅVERKAR STABILITETEN.

PASSAR ALLA 
SLAGS BOTTENTYPER 

(VATTENDJUP MIN. 0,5 M).

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR
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u EDI
Edi är en populär plastpontonbrygga. På den stora 
och bärkraftiga plattformen finns det gott om 
utrymme för vistelse.  

• När kompisgänget eller familjen växer kan du enkelt 
utvidga bryggan till en större version genom att lägga 
till en eller flera tilläggssektioner.

• Edi passar också för förtöjning av småbåtar. 

u MIKA
Den mest robusta av våra mindre plastpontonbryggor. 
En stor och stabil plattform med rörpontoner.

• Tack vare pontonerna, som är nästan lika långa som 
bryggan, är Mika stabil även i sidled. 

• Den passar särskilt för sidförtöjning av småbåtar.
• Fås även med glidgångbro.

239 cm

476 cm

112 cm

476 cm

u JAMI
Jami är en bra plastpontonbrygga av basmodell.

• En lämplig brygga för bad och solbad. 
• Vid behov kan Jami byggas ut till en ännu större 
enhet med en eller flera plattformar.

239 cm

391 cm

391 cm

112 cm Paketen med plastpontonbryggor innehåller 
ingen förankring, eftersom förankringen alltid 
väljs separat med beaktande av de lokala för-
hållandena. Se mer information på sidan 26.

2 145 €

1 945 €

2 795 €

Pris för helheten på bilden.

Pris för helheten på bilden.

Pris för helheten på bilden.

239 cm

476 cm

112 cm

476 cm

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

349 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

349 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

349 €
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112 cm

476 cm

360 cm

116 cm 239 cm

u AHTI
Ahti är en traditionell plastpontonbrygga i en del 
med T-gavel. 

• Den passar som brygga vid sommarstugan och gör det 
enkelt att ta sig ett dopp eller att hämta vatten. 

• För att underlätta transporten levereras trädelarna 
som två separata element.

360 cm

239 cm116 cm

112 cm

995 €

u AHTI 10 M
En tio meter lång stugbrygga till rimligt pris.

• Ahti 10 m är en förlängd version av Ahtis grundmodell, 
som du till exempel enkelt kan förlänga badbryggan 
med.

• För att underlätta transporten levereras trädelarna 
som tre element.

1 840 € Pris för helheten på bilden.

Pris för helheten på bilden.

Paketen med plastpontonbryggor innehåller 
ingen förankring, eftersom förankringen alltid 
väljs separat med beaktande av de lokala för-
hållandena. Se mer information på sidan 26.

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

149 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

149 €
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KOMBINERA ELEMENT

Genom att kombinera färdiga bryggelement får du en helhet som passar för just din strand.  

Nedan finns några exempel på hur du kan kombinera elementen. 

I planeringen kan du dock använda din egen kreativitet – endast stranden sätter gränserna!

Bryggans trädelar kan 
fås antingen i traditionell 

grönskiftande färgton eller 
modernt bruna.

LÄGG TILL ÖNSKAT 
ANTAL MELLANELEMENT

VÄLJ 
PLATTFORM 

VÄLJ 
GÅNGBRO

u PLATTFORMAR OCH GÅNGBROAR
Med plattformar och gångbroar som säljs som separata element kan du 
smidigt utvidga din brygga. Plattformarna Mika, Edi och Jami kan även 
monteras på tvären. Vi hjälper dig att hitta den bästa möjliga brygglösning-
en med tanke på form, storlek och bärighet. 

ELEMENT YTA PONTONER EGENVIKT BÄRIGHET DÄCKHÖJD PRIS

Gångbro 3 m 3,3 m² 1 st. M-100 ca 70 kg 100 kg ca 25–30 cm 545 €

Gångbro 4 m 4,4 m² 1 st. M-100 ca 90 kg 100 kg ca 25–30 cm 595 €

Gångbro 5 m 5,3 m² 1 st. M-220 ca 120 kg 220 kg ca 25–30 cm 695 €

Gångbro 6 m 6,6 m² 1 st. M-220 ca 165 kg 220 kg ca 25–30 cm 845 €

Mellanelement 5 m 5,3 m² 2 st. M-220 ca 130 kg 440 kg ca 25–30 cm 845 € 

Plattform Jami 9,3 m² 4 st. M-220 ca 250 kg 880 kg ca 25–30 cm 1 350 €

Plattform Edi 11,4 m² 4 st. M-220 ca 290 kg 880 kg ca 25–30 cm 1 450 € 

Plattform Mika 11,4 m² 2 st. P-4450 ca 350 kg 1 100 kg ca 25–30 cm 2 100 €

Plattform Modul 6,0 m² 2 st. Modul ca 150 kg (i 4 delar) 700 kg ca 20–25 cm 1 050 €

Plattform Dubbelmodul 12 m² 4 st. Modul ca 300 kg (i 7 delar) 1 400 kg ca 20–25 cm 2 100 €

Ahti 5 m 6,8 m² 2 st. M-220 ca 180 kg 440 kg ca 25–30 cm 995 €

Ahti 10 m 12,1 m² 4 st. M-220 ca 310 kg 880 kg ca 25–30 cm 1 840 €

u MATERIAL
Allt virke är av tryckimpregnerad furu som är säker och hållbar. 
Däcksplankorna är av tryckimpregnerad, hyvlad furu i klassen 
AB, format 21 x 95 mm. Stomvirket är av tryckimpregnerad sågad 
furu i klassen A, format 38 x 150 mm och 38 x 75 mm. Kvalitets-
klass V. Fästbeslagen är av rostfritt eller galvaniserat stål.

296 cm

11
2 

cm

3 m

391 cm

11
2 

cm

4 m

476 cm

11
2 

cm

5 m

593 cm

11
2 

cm

6 m

476 cm

11
2 

cm

Mellanelement 5 m

Modul

220 cm

27
5 

cm

Mika

23
9 

cm
476 cm
Edi

23
9 

cm

476 cm

Jami

391 cm

23
9 

cm

Obs! Plattformarna Mika, Edi och Jami 
kan monteras på längden eller på tvä-
ren efter dina behov. Valet kan påverka 

plankornas riktning.
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u RÖRFÖRANKRING

u FÖRANKRING MED TYNGDER

VIKT FÖRANKRINGSPAKET

RÖRFÖRANKRINGSPAR

Lämpligt vattendjup för rörförankring är maximalt cirka 2–3 
meter. Vid rörförankring fäster man in kassettlänkar i bryggans 
stomme och pålar ner förankringsrören i bottnen genom dem. 
Rörförankring lämpar sig inte för steniga eller klippiga bottnar. 
Gångbrons ände mot stranden ska inte fästas eller förankras 

separat eftersom man måste lämna lite rörelsemån för växlingar 
i vattenståndet. Den öppningsbara kassettlänken underlättar 
losstagningen av rören från bottnen om man måste lyfta upp 
bryggan på stranden till vintern.

Vid förankring med tyngder fästs gångbron vid stranden i en punkt 
så att den kan vrida sig något när bryggan rör sig med vågorna. 
Från bryggans yttre hörn dras två 10 meter långa kättingar 
till bottentyngderna, korsvis i 45 graders vinkel. Kättingarna 
löper längs bottnen och stör varken bad- eller båtliv. Storleken 
på bottentyngderna beror alltid på bryggans storlek, bottnen, 
hur blåsig platsen är samt förtöjningen av båten. Mer krävande 

förhållanden förutsätter större tyngder. Vid användning av 
glidgångbro ska änddäcket förankras på fyra punkter och gångbron 
fästas på stranden på två punkter. Om isarna rör sig runt bryggan 
och det inte går att lyfta upp den på stranden, kan den förflyttas 
och förankras på en mer skyddad plats till vintern. Om bryggan 
lämnas i vattnet under vintern kräver förankringen vanligtvis 
specialarrangemang och förankringen ska göras av en fackman.

MODELL TYNGDER KÄTTINGENS 
TJOCKLEK/LÄNGD

SCHACKLAR KEDJEAN-
KARE JÄRN

JÄRN FÖR STRAND- 
INFÄSTNING

PRIS

Ahti, Modul 240 kg lösa vikter 6 x 40 kg 10 mm/2 x 10 m 6 x 12 mm 2 st. 1 st. 349 €

Jami, Edi 400 kg lösa vikter 10 x 40 kg 13 mm/2 x 10 m 6 x 16 mm 2 st. 1 st. 549 €

Jami, Edi, Mika 560 kg lösa vikter 14 x 40 kg 13 mm/2 x 10 m 6 x 16 mm 2 st. 1 st. 695 €

Jami, Edi, Mika 700 kg 2 x 350 kg 13 mm/2 x 10 m 6 x 16 mm 2 st. 1 st. 549 €

LÄNGD RÖR KASSETT-
LÄNK

SKYDDS-
HATT

PRIS

1 m 2 st. 2 st. 2 st. 119 €

2 m 2 st. 2 st. 2 st. 129 €

3 m 2 st. 2 st. 2 st. 149 €
4 m 2 st. 2 st. 2 st. 169 €
5 m 2 st. 2 st. 2 st. 189 €
6 m 2 st. 2 st. 2 st. 209 €

FÖRANKRING AV  
PLASTPONTONBRYGGA

Plastpontonbryggor måste alltid förankras. Vanligtvis finns det två förankringsalternativ. Valet påverkas av 

förhållandena där bryggan finns och dess användningsändamål. Rörförankring lämpar sig bäst för lugna sjöar 

eller träsk med sand- eller gyttjebotten samt bryggor där man inte förtöjer en båt. Förankring med tyngder 

lämpar sig bäst för blåsigare sjöar och havsstränder samt bryggor där man förtöjer en båt.

Ett rörförankringspar innehåller två varmförzinkade kassettlänkar, 
ankarrör, skyddshattar samt bultar och muttrar som behövs. Läng-
den på ankarrören väljs utifrån vattendjupet och växlingar i vatten-
ståndet.

x = strandfästning

X
X
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Lugnet före stormen.  
Tack vare bra förankring tål 
din brygga det finländska 
sommarvädret.
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LAITURI

VATTENSKOTERBRYGGOR

PRAKTISK BRYGGA 
FÖR FÖRTÖJNING OCH 

FÖRVARING AV VATTENSKOTER.

HÅLLER VATTENSKOTERNS 
BOTTEN RENT OCH 

OCH BEVARAR KÖREGENSKAPERNA.

ENKEL OCH STABIL  
KONSTRUKTION. INNEHÅLLER 

INGA RÖRLIGA DELAR.

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR
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u VATTENSKOTERBRYGGA
Vattenskoterbrygga för säker förvaring av en 
vattenskoter. 

• Bryggan består av en uppfartsramp och två  
baselement, tillverkade av rotationsgjuten  
MDPE-plast, samt infästningsdelar av rostfritt stål.

• Bryggans bärighet är cirka 1 000 kg, och  
den kan fästas antingen längs med eller i  
90 graders vinkel mot en större brygga.

• Vattenskoterbryggan väger 120 kg.

1 595 €

u DUBBEL VATTENSKOTERBRYGGA
Vattenskoterbrygga som monteras av moduler och som vid behov 
kan byggas ut.

• Den dubbla vattenskoterbryggan består av två vattenskoterbryggor 
bredvid varandra och dess bärighet är cirka 2 000 kg.

3 295 €

u FÖRANKRINGSSERIE
Med förankringsserien för vattenskoterbrygga 
förankrar du vattenskoterbryggan eller den dubbla 
vattenskoterbryggan säkert till en större brygga.

• Vattenskoterbryggan flyter som en egen modul på  
förankringsrören.

• I förankringsserien ingår två varmförzinkade rörfästen 
samt 1,5 meter ankarrör, skyddshattar av plast och en 
bultserie.

149 €

350 cm

27 cm

163 cm

135 cm

105 cm

105 cm

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

49 €

FAST

FRAKT-
KOSTNAD

49 €
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LAITURI

PLASTRÖRS- OCH 
BETONGPONTONBRYGGOR

STABILA BRYGGOR SOM TÅL 
VINTERN FÖR VISTELSE OCH 

FÖRANKRING AV BÅT.

I BÅDA BRYGGTYPERNA  
ANVÄNDS SAMMA 

TRÄSTOMME OCH DÄCK.

TRANSPORT OCH  
MONTERING KAN BESTÄLLAS  

AV EXPTERNA VID LIP-LAP.

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR
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Mer information 
om pontoner finns 

på sidan 47. 

u PLASTRÖRSPONTON
I plaströrspontonbryggor har trästommen 
förstärkts med tvärgående stombalkar och 
pontonerna är fyllda med luft. Den långa 
enhetliga rörpontonen förstärker bryggans 
konstruktion i längdriktning och stålbalkarna 
i tvärgående riktning. Rörpontonbryggan 
väger mindre än betongpontonbryggan, vilket 
underlättar monteringen, och kräver dessutom 
endast 0,5 meter vatten.

u BETONGPONTON
I betongpontonbryggor används betongpontoner 
med ett flytande EPS-innermaterial och 
betongens massa gör bryggan hållbar och stabil. 
Betongpontonbryggan är tyngre och rör sig 
trögare än rörpontonbryggan och kräver ett 
vattendjup på minst en meter.

PLASTRÖRS- 
PONTONBRYGGOR 

BETONG- 
PONTONBRYGGOR 
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1,26 m

4,96 m

7,01 m

2,40 m

1,26 m

4,96 m

10,00 m

2,40 m

u SIMEONI-RÖR
Simeoni med plaströrspontoner är ett alternativ 
till betongpontonbryggor på grundare stränder 
där det behövs båtförtöjning.

• En smalare modell sparar utrymme.
• Utrustas ofta med minst sidobeklädnad.

4 695 €

u AAPO-RÖR
Lång och smal plaströrspontonbrygga för 
förtöjning av längre båtar vid grunda stränder.

• Det 2,4 meter breda däcket sparar utrymme.
• Längden på 10 meter garanterar gott om utrymme 
för sidoförtöjning.

6 495 €

Priset för helheten på bilden.

Priset för helheten på bilden.

2,4 M PLASTRÖRSPONTONBRYGGOR 
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Förankringen väljs alltid separat med beaktande  
av de lokala förhållandena och eventuell  

båtförtöjning. Mer information finns på sidan 38.

I prisen ingår en 1,26 x 5 m glidgångbro  
Se övriga gångbroalternativ på sidan 37.

u SIMEONI-BETONG
Simeonis stora betongpontoner lyfter dess 
däckhöjd vilket gör att bryggan lämpar sig 
särskilt väl för båtförtöjning.

• Bryggmodellen används ofta i småbåts- 
hamnar utrustade med båtbommar eller  
som landningsbrygga vid stugor.

4 695 €

u AAPO-BETONG
Stora betongpontoner lyfter den här 10 meter 
långa bryggans däckhöjd så att den lämpar sig 
för längre och större båtar.

• Bryggmodellen används främst i småbåts- 
hamnar som båtförtöjningsbrygga med  
båtbommar.

6 495 €

1,26 m

1,26 m

4,96 m

4,96 m

7,01 m

2,40 m

OBS! I prisen ingår inte sidobeklädnad, 
förankring, transport eller montering.

Priset för helheten på bilden.

Priset för helheten på bilden.

2,4 M BETONGPONTONBRYGGOR 

10,00 m

2,40 m
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u EERO-RÖR
Eero med betongrörspontoner är ett alternativ till 
betongpontonbryggor för grundare stränder. 

• Bryggan lämpar sig både för båtförtöjning och vistelse 
tack vare dess bredd på 3 meter och stabilitet.

• Du kan utrusta bryggan som du vill med tilläggsut-
rustning. Bryggan utrustas ofta med sidobeklädnad, 
båtförtöjningsutrustning och badstege.

Priset för helheten på bilden.

3 M PLASTRÖRSPONTONBRYGGOR 

u TIMO-RÖR
Vår största rörpontonbrygga med gott  
om rum för vistelse.

• Vid den 10 meter långa gaveln ryms även en 
längre båt i sidoförtöjning och det finns gott 
om rum även för annat.

6 995 € Priset för helheten på bilden.

7,01 m

3,00 m

1,26 m

4,96 m

10,00 m 

1,26 m

4,96 m

3,00 m
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3 M BETONGPONTONBRYGGOR 

u EERO-BETONG
Vår klart populäraste betongbrygga är tillräckligt 
lång för båtförtöjning och på den finns även rum 
för ett större sällskap.

• Bryggmodellen är också speciellt stabil tack vare 
dess bredd på 3 meter och fyra pontoner.

• Eero utrustas ofta med sidobeklädnad, 
båtförtöjningsutrustning och badstege.

1,26 m

Priset för helheten på bilden.

Förankringen väljs alltid separat med beaktande  
av de lokala förhållandena och eventuell  

båtförtöjning. Mer information finns på sidan 38.

I prisen ingår en 1,26 x 5 m glidgångbro  
Se övriga gångbroalternativ på sidan 37.

OBS! I prisen ingår inte sidobeklädnad, 
förankring, transport eller montering.

u TIMO-BETONG
Timo är vår populäraste betongbrygga 
Eeros längre storebror. En bredd på 3 meter och 
sex pontoner gör bryggan stabil och hållfast.

• Timo är ett bra val om du behöver mer längd för 
båtförtöjning.

• Den imponerande stora gaveln och väl tilltagna 
plattformen ger rum för även större sällskap.

6 995 €

4 995 € Priset för helheten på bilden.

3,00 m

7,01 m

4,96 m

10,00 m 

1,26 m

4,96 m

3,00 m
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VAD BESTÅR BRYGGAN AV?

BRYGGA
Plaströrsponton- och betongpontonbryggor består av en gavel- 
del och gångbro. Bryggans gavel har en robust trästomme och ett 
räfflat elegant trädäck samt rör- eller betongpontoner. 

Rörpontonbryggans gaveldel har dessutom en tvärstomme av metall.  
Glidgångbron består av trästomme, trädäck och glidmedar eller 
-rullar samt gångjärn som fästs vid strandänden. 

Bryggpaketet innehåller även fästen för pontoner för fastsättning 
vid trästommen.

TILLÄGGSUTRUSTNING
Du kan utrusta ditt baspaket med tilläggsutrustning för att det ska 
motsvara dina användningsbehov. I allmänhet utrustas samtliga 
plaströrs- och betongpontonbryggor för privat bruk med sidobe-
klädnad, det vill säga med brädfodring på bryggans sidor. 

Båtägare behöver förtöjningstillbehör som bryggfendrar, pollare, 
förtöjningsöglor, båtbommar och bojar. Man kan öka säkerheten 
med räcken och räddningsutrustning. 

Andra populära tillbehör är badstegar, bänkar och bord samt elan-
slutningsstolpar för större båtar.

FÖRANKRING
Alla flytande bryggor måste förankras. Förankring ingår inte i brygg-
paketets pris, utan den planeras och väljs från fall till fall genom att 
beakta de lokala omständigheterna som bottnens beskaffenhet, 
vind- och isförhållandena, användningsändamålet och förtöjnings-
behoven. Rörponton- och betongpontonbryggorna förankras i 
bottnen med betongtyngder och kättingar. 

Dessutom fäster man fjädrande kättingar mot stranden för att däm-
pa bryggans rörelser. På stranden ska det också finnas antingen ett 
landfäste av betong, en hög strandklippa eller en motsvarande för-
ankringspunkt, där man kan fästa ankarkättingarna och glidgång-
bron. Utgångspunkten för gångbron ska ligga tillräckligt högt så att 
glidgångbron vilar på bryggan.

TRANSPORT OCH MONTERING
Plaströrs- eller betongpontonbryggan med sina förankringstillbe-
hör är en last på tusentals kilogram, som innebär många arbets-
moment och vars transport och montering kräver fackmän. Bot-
tentyngderna på minst 1 200 kg kräver en arbetsflotte och annan 
specialutrustning för montering av bryggan. 

Bryggpaketet levereras med en kranbil till platsen för sjösättning 
där det lyfts i vattnet. Från platsen för sjösättningen förflyttas bryg-
gan till monteringsplatsen med en arbetsflotte. Bryggan förankras 
och gångbron fästs i landfästet på stranden. Slutligen monteras till-
läggsutrustningen på plast.
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Bryggornas trädelar  
fås i traditionell grön.

u SIDOBEKLÄDNADER 

MODELL PRIS

Simeoni 595 €

Aapo 695 €

Eero 495 €

Timo 795 €

u MATERIAL 

Trästomme hyvlad tryckimpregnerad och fingerskarvad furu i klass A,  
kvalitetsklass V, 73 x 173 mm och 48 x 173 mm

Trädäck tryckimpregnerad hyvlad furu av klass AB, 28 x 120 mm

Fästnings- och 
förankringsutrustning varmförzinkat och rostfritt stål

RÖRPONTON BETONGPONTON

Tvärstomme av metall varmförzinkat stål -

Pontonens skal HDPE-plast 12,3 mm köldbeständig plastfiberförstärkt 
specialbetong av klass K45 40 mm

Pontonens armering - varmförzinkat och rostfritt stål
Pontonens innermaterial/fyllning luft EPS 60, densitet 15 kg/m3

u PLASTRÖRS- OCH BETONGPONTONBRYGGELEMENT 
ELEMENT YTA PONTONER EGENVIKT BÄRIGHET DÄCK 

HÖJD
PRIS

Gavel Simeoni-rör 16,8 m2 2 st. B-15 ca 1 000 kg 3 040 kg ca 50 cm 3 850 €

Gavel Simeoni-betong 16,8 m2 2 st. P-5650 ca 2 200 kg 2 300 kg ca 55 cm 3 850 €

Gavel Aapo-rör 24,0 m2 2 st. P-5950 ca 1 400 kg 3 460 kg ca 50 cm 5 650 €

Gavel Aapo-betong 24,0 m2 3 st. B-15 ca 3 200 kg 4 560 kg ca 55 cm 5 650 €

Gavel Eero-rör 21,0 m2 2 st. P-5650 ca 1 100 kg 2 300 kg ca 50 cm 4 150 €

Gavel Eero-betong 21,0 m2 4 st. B-07 ca 2 900 kg 3 080 kg ca 40 cm 4 150 €

Gavel Timo-rör 30,0 m2 2 st. P-5950 ca 1 600 kg 3 460 kg ca 50 cm 6 150 €

Gavel Timo-betong 30,0 m2 6 st. B-07 ca 4 300 kg 4 620 kg ca 40 cm 6 150 €

Glidgångbro 1,26 x 5 m 6,3 m2 ca 160 kg 845 €

Glidgångbro 1,26 x 6 m 7,6 m2 ca 190 kg 1 145 €

Bågformad gångbro 1,26 x 5 m med repräcken 6,3 m2 ca 250 kg 2 095 €

Bågformad gångbro 1,26 x 6 m med repräcken 7,6 m2 ca 300 kg 2 295 €

Tung stolpförlänging 1,26 x 5 m 6,3 m2 ca 180 kg 1 745 €
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STRANDFÖRANKRING MED LANDFUNDAMENT
Från bryggans yttre hörn dras två ungefär 15 meter långa kättingar korsvis till bottentyngderna i 45 graders vinkel. Bryggans ände mot stranden 
förankras med kättingar, mellan vilka det finns fjädrar som dämpar bryggans rörelser. Strandkättingarna fästs antingen vid landfundamentet, 
direkt i berget, i en stor sten eller i en separat tyngd på stranden. Vikten på tyngderna i den yttre änden är normalt 700, 1 200 eller 2 000 kg/
st., beroende på omständigheterna på platsen – mer krävande förhållanden förutsätter att man använder större tyngder. Då vattenståndet är 
högt måste övre kanten på landfundamentet ligga cirka 80 cm över vattenytan, så att glidgångbron kan vila säkert på bryggans däck.

FÖRANKRING MED STOLPFÖRLÄNGNING
Om stranden är grund, kan man använda sig av tunga stolpförlängningar för att komma ut på tillräckligt djup. I detta fall monteras först en 
eller flera stolpförlängningar till vilka glidgångbron kopplas med gångjärn. Strandkättingarna fästs i en separat strandtyngd under gångbron 
eller i strandklippan.

TYNGDFÖRANKRINGSPAKET OCH -PAR
MODELL TYNGDER KÄTTINGENS 

TJOCKLEK/LÄNGD
SCHACKLAR KEDJEFÖRANK-

RING, STÅL
STÅLFJÄDER BERGÖGLA PRIS

1 400 kg paket 2 x 700 kg 13 mm/2 x 15 m + 2 x 7,5 m 12 x 16 mm 4 x 16 mm 2 x 12 mm 2 x 20 mm 995 €

2 400 kg paket 2 x 1 200 kg 16 mm/2 x 15 m +  
13 mm/2 x 7,5 m

6 x 16 mm + 
6 x 19 mm 4 x 16 mm 2 x 12 mm 2 x 20 mm 1 095 €

4 000 kg paket 2 x 2 000 kg 16 mm/2 x 15 m + 2 x 7,5 m 12 x 19 mm 4 x 16 mm 2 x 12 mm 2 x 20 mm 1 649 €

1 400 kg par 2 x 700 kg 13 mm/2 x 15 m 6 x 16 mm 2 x 16 mm - - 595 €

2 400 kg par 2 x 1 200 kg 16 mm/2 x 15 m 6 x 19 mm 2 x 16 mm - - 795 €

4 000 kg par 2 x 2 000 kg 16 mm/2 x 15 m 6 x 19 mm 2 x 16 mm - - 1 149 €

FÖRANKRING AV PLASTRÖRS- 
OCH BETONGPONTONBRYGGA

Flytande bryggor måste alltid förankras. Förankringsvalet påverkas av omständigheterna där bryggan är placerad, 

vindförhållandena, båtförtöjning, bottnen och isens rörelser. Om isarna rör sig runt bryggan  

kan den förflyttas och förankras på en mer skyddad plats till vintern.
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Modeller som inte tas upp 
till vintern är representativa 
vistelsebryggor som tål  
användning året om.

39

PLASTRÖRS- OCH BETONG-
PONTONBRYGGOR



LAITURI

TILLÄGGSUTRUSTNING

BEKANT, FINLÄNDSK 
LIP-LAP-KVALITET ÄVEN 

I TILLÄGGSUTRUSTNINGEN.

UTRUSTA DIN BRYGGA FÖR  
BAD, VISTELSE ELLER 

BÅTFÖRTÖJNING.

GLÖM INTE SÄKERHETEN 
PÅ DIN BRYGGA MED  

TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR
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u ALUMINIUMSTEGAR
Aluminiumstegarna är tillverkade av marinaluminium som tål havsvatten. 
Stegarnas stabilitet och korrekta lutning samt de räfflade, breda trappste-
gen (12 x 50 cm) garanterar en trygg och behaglig användning. Stegarnas 
bygelhöjd är 62 cm och trapplutningen är 20 grader, vilket gör det möjligt 
att hoppa direkt i vattnet med ansiktet före. Det är också lätt att stiga upp 
ur vattnet. Med aluminiumstegen följer en lättanvänd infästningssats, som 
gör det enkelt att lyfta upp stegen till vintern.

u BÄNKAR 
Bänkens stomme är tillverkad av marinaluminium som tål havsvatten. 
Man har fäst uppmärksamhet vid bänkens ergonomi bland annat i 
det formgivna ryggstödet och med tanke på lång användningstid har 
man satsat på tryckimpregnerade, hyvlade trädelar. Bänkens sitthöjd 
är 41 cm och det är enkelt och säkert att montera bordet mellan 
däcksplankorna med T-krokar. Trädelarna kan fås antingen i traditio-
nellt grönt eller modernt brunt.

u STÅLSTEGAR 
Stålstegarna har bruna trappsteg av tryckimpregnerad furu och stommen 
är av rostfritt stål. Stegarnas form tillsammans med de räfflade trappstegen 
(12 x 44 cm) garanterar en säker och behaglig användning. Bygelhöjden är 
65 cm och trapplutningen 10 grader. Infästningssats ingår i priset.

u BORD 
Den lätta stommen i marinaluminium gör att bryggbordet är 
stabilt att använda. Det är enkelt och säkert att montera bordet 
mellan däcksplankorna med T-krokar. Den hållbara, tryckim-
pregnerade träytan ger rum för lek och stök. Bordet är dimensio-
nerat för att passa bänken och höjden är 61 cm. Trädelarna kan 
fås antingen i traditionellt grönt eller modernt brunt.

MODELL DJUP PRIS lösa delar/ihopmonterad

3 steg 80 cm 270 €/285 €

4 steg 110 cm 290 €/305 €

5 steg 140 cm 310 €/325 €

6 steg 170 cm 340 €/355 €

7 steg 200 cm 370 €/385 €

8 steg 230 cm 400 €/415 €

9 steg 260 cm 430 €/445 € Tvärgående stöd för 
stegar med 6–9 steg 120 €

Obs! Stegens djup har beräknats från bryggans däck och neråt.
Infästningssats ingår i priset.

MODELL DJUP PRIS lösa delar/ihopmonterad

4 steg 100 cm 395 €/410 €

6 steg 150 cm 495 €/510 €

förlängning 
med 2 steg 20 cm 129 €/-

Obs! Stegens djup har beräknats från bryggans däck och neråt.
Infästningssats ingår i priset.

MODELL MÅTT PRIS lösa delar/ihopmonterad

bord/2 50 x 105 cm 175 €/190 €

bord/3 50 x 160 cm 225 €/240 €

bord/4 50 x 235 cm 275 €/290 €

Infästningssats ingår i prisen.

MODELL MÅTT PRIS lösa delar/ihopmonterad

Två sittdelar 35 x 105 cm 175 €/190 €

Tre sittdelar 35 x 160 cm 225 €/240 €

Fyra sittdelar 35 x 235 cm 275 €/290 €

Infästningssats ingår i prisen.
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Boj, kort ten Boj, lång ten

PRODUKTNR MODELL PRIS

14220450 Boj 45 l kort ten 90 €
14221450 Boj 45 l lång ten 95 €
14220750 Boj 75 l kort ten 100 €
14221750 Boj 75 l lång ten 110 €
14220150 Boj 150 l kort ten 180 €
14221150 Boj 150 l lång ten 200 €

u BOJAR 
Våra högklassiga underhållsfria bojar är konstruerade för trygg för-
töjning av olika stora båtar. Bojarna är röda och fås med antingen 
kort eller lång ten av varmförzinkat stål. Flottören är tillverkad av 
rotationsgjuten polyetylen och med EPS 80-90 som innermaterial 
garanteras en osänkbar konstruktion. 

175 €

u TRANSPORTHJUL FÖR ATT TA 
UPP BRYGGAN
Transporthjulet är konstruerat för att det ska vara lättare att ta 
upp bryggan till vintern. Transporthjulen (2 st.) dras åt från båda 
sidor av bryggelementet eller gångbron, och då kan bryggan  
skjutas upp på stranden. Du kan även använda vinsch, talja eller 
fyrhjuling som hjälp. 

Det stora hjulet av massivt gummi med en diameter på 400 mm 
får inte punktering om stranden är stenig och är inte tomt just då 
du ska ta upp eller sjösätta bryggan. Transporthjulet kan fästas 
på nästan alla slags bryggor. Transporthjulets stomme är varm- 
förzinkat stål.

u BÅTRINGAR 
De olika stora båtringarna är beroende på storlek och modell tillver-
kade av antingen syrebeständigt stål, rostfritt stål eller varmförzinkat 
stål. Båtringarna fästs med genomgående bultar eller däckskruvar.

PRODUKTNR MODELL MATERIAL STORLEK DIAMETER PRIS

14274020 Båtring med däckskruv Varmförzinkat stål (HDG) 12 x 100 mm 50 mm 5 €
14273020 Båtring med genomgående bult Varmförzinkat stål (HDG) 12 x 100 mm 50 mm 6 €
14273030 Båtring med genomgående bult Varmförzinkat stål (HDG) 12 x 150 mm 50 mm 6 €
14272020 Båtring med däckskruv Syrebeständigt stål (A4) 10 x 100 mm 50 mm 7 €
14271040 Båtring med genomgående bult Rostfritt stål (A2) 12 x 80 mm 60 mm 10 €
14271050 Båtring med genomgående bult Syrebeständigt stål (A4) 16 x 200 mm 70 mm 45 €

16
5–

19
5 

m
m
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PRODUKTNR MODELL FÄRG MÅTT 
(LÄNGD x BREDD x HÖJD)

PRIS

14281001 MF 44 Vit 940 x 44 x 85 mm 29 €
14281002 MF 60 Vit 1 000 x 60 x 140 mm 49 €
14281011 MF 44 Grå 940 x 44 x 85 mm 29 €
14281012 MF 60 Grå 1 000 x 60 x 140 mm 49 €
14281021 MF 44 Blå 940 x 44 x 85 mm 29 €
14281022 MF 60 Blå 1 000 x 60 x 140 mm 49 €
14280755 D-fender Grå 5 000 x 50 x 75 mm 125 €
14250650 Fästsats MF 44/60 3 €
14250675 Fästsats D-fender 10 €

u BRYGGFENDER
Till en brygga som används flitigt för båtliv är det bra att välja en 
bryggfender som skyddar både båten och bryggan. Fendern mon-
teras på bryggsidan med skruvar. De finns tillgängliga i flera färger, 
som inte skavs av, och i olika storlekar för olika slags bryggor. 

MF 44 vit 
940 x 44 x 85 mm

MF 44 grå 
hörninfästning

D-fender grå 
50 x 75 mm

MF 60 blå 
1 000 x 60 x 140 mm

PRODUKTNR MODELL MATERIAL BOTTEN HÖJD INFÄSTNING PRIS

14260940 Korspollare Aluminium 220 x 70 mm 90 mm 2 st. M12 39 €
14260942 Korspollare Rostfritt stål (A2) 219 x 69 mm 77 mm 2 st. M12 59 €
14260944 Stolppollare Rostfritt stål (A2) 150 x 150 mm 180 mm 4 st. M12 99 €
14250210 Infästningssats korspollare Rostfritt stål (A2) 10 €
14250310 Infästningssats stolppollare Rostfritt stål (A2) 15 €

Stolppollare (RFS) 
14260944

Korspollare (AL) 
14260940

Korspollare (RSF) 
14260942

u POLLARE 
Förtöj din båt säkert med pollare. Det går snabbt att fästa repen 
stadigt. Välj lämplig storlek för din båt och finslipa samtidigt din 
bryggas utseende. Beroende på pollaren är det väderbeständiga 
tillverkningsmaterialet antingen aluminium eller rostfritt stål.

PRODUKTNR MATERIAL HÖJD PRIS

14201000 Rostfritt stål (A2) 66 cm 95 € 

u STÖDRÄCKE
Stödräcket gör det lättare att kliva av och gå ombord båten.  
Tillverkat av rostfritt stål. Bojtenens höjd 66 cm.
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u LÄTTA BÅTBOMMAR
De lätta båtbommarna är konstruerade för enkel, sä-
ker och snabb förtöjning av mindre båtar. Bomramen 
är tillverkad av varmförzinkat stål och flottörerna av 
rotationsgjuten MDPE-plast med EPS 80-90 som in-
nermaterial.

Till bommarna fås även förtöjningsringar och -pollare 
samt en trekantig träplattform och ändbommar för att 
spara utrymme på bryggans ändor. Bommarna mon-
teras på bryggan med gångjärn. Båtbommarnas pris 
är exklusive fästsats.

u TUNGA BÅTBOMMAR
De tunga båtbommarna är konstruerade för förtöjning 
av stora båtar. Bomstommen som är tillverkad av varm-
förzinkat stål är betydligt mer stabil än stommen på 
lätta båtbommar. 

De stora flottörerna är av rotationsgjuten MDPE-plast 
med EPS 80-90 som innermaterial. Du kan även välja 
till förtöjningsringar och -pollare. Bommarna monteras 
på bryggan med gummibultar. Båtbommarnas pris är 
exklusive fästsats.

PRODUKTNR MODELL LÄNGD BREDD FLOTTÖR BÄRIGHET PRIS

14255145 Båtbom 5 m 5 m 8 cm 45 l 45 kg 330 €
14255175 Båtbom 5 m 5 m 8 cm 75 l 75 kg 340 €
14256175 Båtbom 6 m 6 m 10 cm 75 l 75 kg 430 €
14257245 Båtbom 7 m 7 m 10 cm 2 st. 45 l 90 kg 580 €
14257275 Båtbom 7 m 7 m 10 cm 2 st. 75 l 150 kg 600 €
14258275 Båtbom 8 m 8 m 10 cm 2 st. 75 l 150 kg 700 €
14255045 Ändbom 5 m 5 m 8 cm 45 l 45 kg 330 €
14255075 Ändbom 5 m 5 m 8 cm 75 l 75 kg 340 €
14256075 Ändbom 6 m 6 m 10 cm 75 l 75 kg 430 €
14257045 Ändbom 7 m 7 m 10 cm 2 st. 45 l 90 kg 580 €
17801005 Trekantig träplattform för båtbom på 5 m - - - - 100 €
17801002 Trekantig träplattform för båtbom på 6, 7 och 8 m - - - - 130 €

14250001 Fästsats för båtbom på 5 m 
(inkl. bultar för infästning på brygga) - - - - 25 €

14250002 Fästsats för båtbommar på 6, 7 och 8 m
(inkl. bultar för infästning på brygga) - - - - 55 €

PRODUKTNR MODELL LÄNGD BREDD FLOTTÖR BÄRIGHET PRIS

14256000 Tung båtbom 6 m 6 m 65 cm 2 st. M-300 600 kg 1 530 €
14257000 Tung båtbom 7 m 7 m 65 cm 2 st. M-300 600 kg 1 680 €
14258000 Tung båtbom 8 m 8 m 65 cm 3 st. M-300 900 kg 2 280 €
14259000 Tung båtbom 9,5 m 9,5 m 70 cm 4 st. M-300 1 200 kg 2 780 €
14251200 Tung båtbom 12 m 12 m 70 cm 5 st. M-300 1 500 kg 3 250 €

14250102 Fästsats för tung båtbom, gummibult 
(inkl. bultar för infästning på brygga) - - - - 90 €

Tung båtbom 
med gångplattform

Fästsats tung
för båtbom

Fästsats 5 m
för båtbom

Fästsats 6–8 m
för båtbom

Båtbom
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PRODUKTNR HÖJD ELUTTAG VATTENKRAN YTA PRIS

14521010 850 mm 1 st. 16 A - eloxerat aluminium 795 €
14522110 850 mm 2 st. 16 A 1 st. eloxerat aluminium 1 195 €

LIVRÄDDNINGS- 
STOLPE

LIVRÄDDNINGS-
BOJ

KASTLINA

14297000 14297010 14297020 

Inklusive: fundament, 
stolpe, 2,7 m 
lång stege, 4 m 
lång båtshake, 
livräddningsboj och 
kastlina

Ø 72 cm 
vikt 2,5 kg,  
färg orange

längd 30 m                 
tjocklek 6 mm

575 € 69 € 39 €

u EL- OCH VATTENSTOLPAR
Utrusta din brygga med högklassiga el- och vattenstolpar från holländska Seijsener 
Marina Services. De kompakta och eleganta stolparna (storlek 160 x 100 mm) läm-
nar plats för en bredare gångyta. Den havsvattenbeständiga aluminiumstommen fås 
eloxerad och på beställning även i andra färger. För underhåll har stolpen en stor un-
derhållslucka. 

Stolpen har en belysningsarmatur med skymningssensor och E-27-sockel. På en stol-
pe kan högst fyra CEE-uttag för 16 ampere monteras, varav var och en med egen 
automatsäkring och felströmsskydd. På stolpen kan även en vattenkran monteras. 
Stolpens höjd är 850 mm och fundamentets mått 240 x 190 x 6 mm. Hos oss får du 
även kraftigare stolpar med fler möjligheter för egna installationer.

u SÄKERHETSUTRUSTNING
Se till att bryggan är trygg både för dig själv och andra. Vår sä-
kerhetsutrustning lämpar sig även för offentliga miljöer, såsom 
simhallar och båthamnar.

Kastlina

14297020

Livräddningsstolpe

14297000
Livräddningsboj

14297010

u RÄCKEN 
Lägg sista handen på din bryggas utseende med räcken och förbättra samtidigt säkerheten på 
bryggan. Du kan välja mellan ett traditionellt vertikalt räcke, ett elegant kryssräcke och ett re-
präcke som är speciellt utformat för välvda gångbroar. Samtliga träräcken är, liksom bryggorna, 
tillverkade av tryckimpregnerad furu. Trädelarna fås antingen i den traditionella grönaktiga färgen 
eller en modern brun ton.

Alla räcken levereras omonterade 
på bryggan. Fästsats ingår.

FÄRDIGA RÄCKESELEMENT
MODELL HÖJD PRIS

Vertikalt räcke 5 m 80 cm 200 €

Vertikalt räcke 6 m 80 cm 220 €

Kryssräcke 5 m 81 cm 400 €

Kryssräcke 6 m 81 cm 480 €

Repräcke 5 m 81 cm 450 €

Repräcke 6 m 81 cm 500 €

ÖVRIGA LÄNGDER FÅS SOM 
MÅTTBESTÄLLNINGSARBETE

MODELL HÖJD PRIS

Vertikalt räcke 80 cm 50 €/m

Kryssräcke 81 cm 120 €/m

Repräcke 81 cm 150 €/m
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LAITURI

TILLBEHÖR OCH  
RESERVDELAR 

VI HAR RESERVDELAR 
TILL UPP TILL 30 ÅR GAMLA 

BRYGGMODELLER.

UNDERHÅLL DIN BRYGGA 
MED HÖGKLASSIGA ORIGINAL-

DELAR FRÅN LIP-LAP.

BY T ENKELT UT LYFTANORDNINGEN 
PÅ DIN GAMLA STOLPBRYGGA TILL 

DEN SENASTE MODELLEN.

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

GARANTI

ÅR
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u PONTONER
Pontonerna tillverkas av specialplast som tål mycket tuffa förhållanden.  
En del av pontonerna har EPS-fyllning, andra luftfyllning.

M-100 M-220 ModulM-300

MODELL MÅTT 
(LÄNGD x BREDD x HÖJD)

MATERIAL EGENVIKT BÄRIGHET PRIS

M-100 108 x 58 x 25 cm HDPE-plast 2 mm (skal),  
EPS 100 (innerdel) 5 kg 100 kg 90 €

M-220 108 x 80 x 40 cm rotationsgjuten MDPE-plast 
5 mm, luftfylld 15 kg 220 kg 160 €

M-300 100 x 60 x 61 cm rotationsgjuten HDPE-plast 
4 mm (skal), EPS 90 (innerdel) 22 kg 300 kg 280 €

Modul 220 x 72 x 35 cm rotationsgjuten MDPE-plast 
5 mm, luftfylld 30 kg 350 kg 400 €

P-4450 450/Ø 40 cm HDPE-plast 9,8 mm (skal), luft 
(innerdel) 56 kg 510 kg 450 €

Vattenskoterbrygga, 
baselement 163 x 105 x 27 cm rotationsgjuten MDPE-plast 

4–6 mm, luftfylld 29 kg 500 kg 400 €

Vattenskoterbrygga, 
uppfartsramp 163 x 135 x 27 cm rotationsgjuten MDPE-plast 

4–6 mm, luftfylld 48 kg 360 kg 500 €

u BETONG- OCH PLASTRÖRSPONTONER 
MODELL MÅTT 

(LÄNGD x BREDD x HÖJD)
EGENVIKT BÄRIGHET PRIS

B-07 120 x 200 x 56 cm 570 kg 770 kg 635 €
B-15 140 x 238 x 71 cm 840 kg 1 520 kg 995 €
P-5300 300/Ø 50 cm 58 kg 530 kg 450 €
P-5650 650/Ø 50 cm 126 kg 1 150 kg 800 €
P-5950 980/Ø 50 cm 192 kg 1 730 kg 1 100 €

MODELL PRIS

Fästskruvsats för M-100-ponton 6 €

Fästskruvsats för M-220-ponton 6 €

Fästskruvsats för Modulponton 6 €

Fästband för rörponton Ø 40 cm 55 €

Fästband för rörponton Ø 50 cm 75 €

Rambalk 240 cm 175 €

Rambalk 300 cm 195 €

Hörnbeslag för pontonerna B-07 och B-15 13 €

Fästsats för pontonerna B-07 och B-15 65 €

u MONTERINGSTILLBEHÖR

Hörnbeslag Fästband

P-4450

Vattenskoterbrygga, 
uppfartsramp

Vattenskoterbrygga, baselement
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u FÖRANKRINGSUTRUSTNING
Vi har ett omfattande sortiment av förankringsutrustning.

MARKSTÖDSELEMENT
• Markstödselement för strandförankring av glidgångbro.

STRANDFÄSTE
• För strandförankring av gångbro till plastpontonbrygga. 
• Tillverkat av varmförzinkat stål.

FJÄDRAR
• Stålfjädrarna används vid strandförankring 
för att dämpa bryggans rörelser.

ÖGLOR
• Olika slags kilöglor för förankring i berg.

KEDJEFÖRANKRINGSBESLAG
• Med kedjeförankringsbeslagen fäster du kättingarna 
säkert på bryggan. 

• Tillverkat av varmförzinkat stål.

SCHACKLAR
• Vi har schacklar för olika tjocka kättingar.
• Tillverkat av varmförzinkat stål.

PRODUKTNR MÅTT 
(LÄNGD x BREDD x HÖJD)

VIKT PRIS

15131303 160 x 126 x 50 cm 1 000 kg 655 €

PRODUKTNR MODELL DIAMETER PRIS

15300406 Bergsögla, 
varmförzinkat stål 20 mm 12 €

15300404 Kilankare 
varmförzinkat stål 20 mm 12 €

15300408 Basstöd, 
varmförzinkat stål 20 mm 25 €

PRODUKTNR MODELL PRIS

15300920 Stålfjäder 12 mm elförzinkad 59 €

PRODUKTNR BREDD PRIS

15300403 100 cm 85 €

PRODUKTNR STORLEK PRIS

15300610 12 mm 2,90 €
15300620 16 mm 3,90 €
15300630 19 mm 4,90 €

PRODUKTNR MODELL PRIS

15300051 Kedjeförankringsbeslag för 
plastpontonbrygga 15 €

15300061 Kedjeförankringsbeslag för 
betongpontonbrygga, 16 mm 15 €

50 cm

126 cm

160 cm
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KÄTTINGAR
• Varmförzinkade förankringskättingar med långa länkar.
• Kapning till önskad längd ingår i priset.

BOTTENVIKTER
• Bottenvikter av betong för förankring av bryggor och bojar. 

15300804
15300801

PRODUKTNR STORLEK PRIS

15307020 10 mm 5,90 €
15307030 13 mm 8,90 €
15307040 16 mm 12,90 €

PRODUKTNR VIKT LÄNK MÅTT 
(LÄNGD x BREDD x HÖJD)

PRIS

15300801 40 kg - 50 x 50 x 7 cm 26 €
15300802 350 kg ø 10 mm 100 x 60 x 25 cm 124 €
15300803 700 kg ø 20 mm 118 x 100 x 35 cm 170 €
15300804 1 200 kg ø 20 mm 118 x 118 x 46 cm 250 €
15300805 2 000 kg ø 32 mm 200 x 100 x 55 cm 430 €

RÖRFÖRANKRINGSTILLBEHÖR VARMFÖRZINKAT ANKARRÖR 
Ø 48 MM 

PRODUKTNR LÄNGD PRIS

15300901 1 m 13 €
15300902 2 m 26 €
15300903 3 m 39 €
15300904 4 m 52 €
15300905 5 m 65 €
15300906 6 m 78 €

PRODUKTNR MODELL PRIS

15300910 Skyddskåpa 4 €

15300912

Kassettögla 
(varmförzinkat  
stål och plast,  
hål 53 mm)

49 €

15300916 Rörfäste för 
vattenskoterbrygga 59 €
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Bänkbeslag

Låsskruv till  
vattenskoterbrygga

Kopplingsstycke till 
vattenskoterbrygga

Stegbeslag, komplett

RESERVDELAR
PRODUKTNR PRODUKT PRIS

17501003 Kopplingsstycke till vattenskoterbrygga 55 €
16522260 Låsskruv till vattenskoterbrygga 15 €
17501000 Kopplingsstycke till vattenskoterbrygga (1/4) 115 €
17501001 Kopplingsstycke till vattenskoterbrygga, fyrklöver 45 €
17800300 Stegbeslag 8 x 100 mm 14 €

17800310 Stegbeslag 8 x 100 mm, komplett (inkl. bricka, 
mutter, skyddskula) 18 €

17800400 Bänkbeslag 15 €
17800500 Bordsbeslag 15 €
17101503 Stormsäkring för Lip-Lap-gångjärn 9 €
17101504 Nålsprint 4 mm 2 €
17105064 T-led 25 €
17105062 Rak led 8 x 80 mm 13 €
17105063 Rak led 8 x 80 mm vinklad 15 €

RESERVDELAR TILL STOLPBRYGGA
PRODUKTNR PRODUKT NR PRIS

17708453 Hasp 1 5,50 €
16500006 Mutter 6 mm rostfri 2 0,30 €
17708454 Lyftanordningens stomme 1073 3 37 €
17708455 Lyftanordningens stomme 1074 4 37 €
17708452 Kedjehjul 5 66 €
16500690 Bult 6 x 90 mm rostfri 6 3,50 €
17702100 Stolpprofil 1,0 m 7 56 €
17702150 Stolpprofil 1,5 m 7 83 €
17702200 Stolpprofil 2,0 m 7 110 €
17702250 Stolpprofil 2,5 m 7 138 €
17704100 Lyftkedja 0,85 m 8 13 €
17704150 Lyftkedja 1,35 m 8 19 €
17704200 Lyftkedja 1,85 m 8 25 €
17704250 Lyftkedja 2,35 m 8 32 €
16500008 Mutter 8 mm rostfri 9 0,40 €
17708410 Lyftskena 10 15 €
17708420 Lyftback 11 13 €
17703100 Klapperrör 0,85 m 12 10 €
17703150 Klapperrör 1,35 m 12 14 €
17703200 Klapperrör 1,85 m 12 18 €
17703250 Klapperrör 2,35 m 12 22 €
17701011 Ledkopp 13 52 €
17701012 Bottentass 14 89 €
17701010 Ledad platta 15 18 €
16500081 Nylocmutter 8 mm rostfri 16 0,90 €
16500840 Bult 8 x 40 mm rostfri 17 2,20 €
16500816 Bult 8 x 16 mm rostfri 18 1,30 €
17708451 Kedjestoppare 19 2 €
16500660 Bult 6 x 60 mm rostfri 20 1,90 €
17708500 Skyddskåpa för stolpe 21 17 €
17708456 Vev 22 49 €
17706726 Åtdragningsstomme 23 68 €
17704487 Åtdragningsgångjärn 24 34 €
17704488 Åtdragningslock 25 65 €
17708101 Yttre stödplåt, höger 26 35 €
17708102 Yttre stödplåt, vänster 27 35 €
17708104 Insidans stödplåt 28 24 €
17705001 Rörsprint 4 x 26 mm 29 1,70 €
17705010 Åtdragningstapp 30 11 €
17700110 Skyddskula 31 3 €
16500082 Vingmutter M8 32 2,90 €
16503081 Fjäderbricka 8 mm rostfri 33 0,20 €
16503008 Korgbricka 8 mm rostfri 34 0,60 €
16500860 Bult 8 x 60 mm rostfri 35 3,20 €
17708400 Rakt beslag 36 27 €
16500420 Spårskruv 4 x 20 mm 37 0,15 €
16500004 Mutter 4 mm rostfri 38 0,15 €
17705011 Åtdragningstapp, komplett  - 19 €
13130000 Flytelement - 15 €

u TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
För att du ska kunna njuta av bryggan fullt ut, måste också 
reservdelar finnas tillgängliga enkelt och säkert. I vårt omfattande 
reservdelssortiment hittar du originalreservdelar från Lip-Lap till 
såväl över 30 år gamla modeller som de senaste modellerna.
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150 €

LYFTANORDNING, ÅRSMODELL 2016  
(FÖR 1,0–2,5 M LÅNGA STOLPAR)
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u GÅNGJÄRN OCH FÖRBAND
Hos oss får du många olika slags gångjärn och beslag av varmförzinkat 
stål för alla bryggmodeller. Vi har egna gångjärnstyper bland annat för 
stolpförlängningar och plastpontonbryggor samt mer robusta gångjärn 
för betongbryggor. 

Gångjärnet väljs enligt bryggtyp. I planeringen av gångjärnen har håll-
barhet och användbarhet beaktats. Reservdelar finns tillgängliga till alla 
gångjärn.

I plastpontonbryggor kopplas lika breda element till varandra med 
S-gångjärn och olika breda element med E-gångjärn. Lip-Laps förläng-
ningsgångjärn används i stolpförlängningar. De fås antingen mer eller 
utan stödplåt för insidan. Stödplåten stärker infästningen av gavelbrä-
dan på långsidornas rambalkar och bidrar till ett stabilare förband. 

I tunga stolpförlängningar används raka och vinklade ledade beslag. På 
strandsidan av glidgångbron på plaströrs- och betongpontonbryggor 
används T-led och raka led. 

På glidgångbron kan man använda antingen glidskenor eller en glidrull-
sats på vilken gångbron glider på bryggdäcket.

På plastpontonbryggornas fasta förband används en förzinkad stöd-
plåt och ett förlängningsbeslag om man till exempel vill koppla två 
Edi-gavlar till varandra utan skarv eller gångjärn.

17104010 
Glidrullsats (4 hjul)
179 €

17104020 
Glidskenssats
119 €

17103201 
Fast förlängningsbeslag
26 €

17103210 
Insidans stödplåt, 
förzinkad
16 €

17102120 
S-gångjärn/lika breda element
95 €

17105050 
T-ledsats
119 €

17105040 
Rakledsats
139 €

Gångjärns- och förbandsuppsättningarna 
är kompletta och innehåller de delar och 

fästbultar som visas på bilderna.

17102100 
E-gångjärn/olika breda element
95 €

17101240 
Lip-Lap-förlängningsgångjärn/ 
4 stödplåtar
155 €

Fås även enligt följande:
17101220 2 stödplåtar 135 €
17101200 utan stödplåtar 95 €
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Lip-Laps bryggor är konstru-
erade för att användas. Hos 
oss får du enkelt reservdelar 
även till gamla bryggor.
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LAITURI

LIP-LAP OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

TILLVERKAD I FINLAND
MADE IN FINLAND

Lip-Lap Laituri Oy
Åbygränden 5, 01730 Vanda
tfn 09 276 4440
lip-lap@lip-lap.fi

Obs! Vägnamnet har ändrats.  
GPS:en känner eventuellt igen de tidigare 
adresserna: Vandaparksvägen 23  
och Gamla Nurmijärvivägen 81.

Detaljerad vägbeskrivning: lip-lap.fi
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FINLÄNDSKA 
BRYGGKUNSKAPER

Åland

Huvudstadsregionen

Borgå

Hangö

Valkeakoski Villmanstrand

Kuhmois
S:t Michel

Åbo

Vasa

Jyväskylä

Nyslott

Konnuslahti

Valkeala
Lahtis

Björneborg
Tammerfors

Joensuu
Kuopio

Uleåborg

Sibbo
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Köp på internet:
  

Om det inte finns en återförsäljare 
i din hemstad, kontakta Lip-Laps 
verksamhetställe i Vanda.

HUVUDSTADSREGIONEN 
Lip-Lap Laituri Oy 
09 276 4440 
lip-lap@lip-lap.fi 
www.lip-lap.fi

SIBBO 
W & W Marine Oy 
Kalkstrandsvägen 50,  
01150 Sibbo  
09 272 8615 
info@wwmarine.fi 
www.wwmarine.fi

BORGÅ & ÖSTRA NYLAND 
Maisterin Saaristopalvelu Oy 
Kardrags strandväg 158 
06200 Borgå 
Ilkka Härmälä 0400 277 620  
ilkka@saaristomaisteri.fi 
www.saaristomaisteri.fi

HANGÖ 
Hangon Auto ja Venetalo  
Esplanaden 130, 10960 Hangö 
019 267 6700 
Jani Jansson 044 501 2791  
office@hav.fi 
www.hav.fi

ÅLAND 
Byggvaruhuset  
Grindmattesvägen 1-3,  
22100 Mariehamn 
018 282 64 
Niclas Johansson 040 171 5264  
niclas.johansson@byggvaruhuset.ax 
www.byggvaruhuset.ax 

TAMMERFORS 
A & J Kankkunen Oy 
Juha Kankkunen 0400 560 344  
juha.kankkunen@kankkula.fi 
www.kankkula.fi 

JYVÄSKYLÄ OCH KUHMOIS 
A & J Kankkunen Oy 
Juha Kankkunen 0400 560 344  
juha.kankkunen@kankkula.fi 
www.kankkula.fi

VALKEAKOSKI 
Kuokka & Kosla Paasikivi Oy 
Tiina Rauman-Paasikivi 040 503 1113 
Pasi Paasikivi 0400 835 935  
info@kuokkakosla.net 
www.kuokkakosla.net 

LAHTIS, HEINOLA OCH VÄÄKSY 
Suomen Koti & Mökkikeskus 
Vipusenkatu 19, 15230 Lahtis  
050 575 0770 
Kari Savolainen 040 589 6276  
info@kotijamokkikeskus.fi 
www.kotijamokkikeskus.fi

VALKEALA 
A.G. Streng Oy 
Sairaalantie 2-4,  
45360 Valkeala 
Aleksi Streng 040 866 8696  
aleksi.streng@agstreng.com 
www.agstreng.com

VILLMANSTRAND OCH IMATRA 
Lip-Lap Laituri Oy 
09 276 4440 
lip-lap@lip-lap.fi 
www.lip-lap.fi 

S:T MICHEL 
Pellos Marin Oy 
Lappeenrannantie 638,  
52420 Pellosniemi 
010 666 7220 
Jari Simola 040 548 8531  
jari.simola@pellosmarin.fi 
www.pellosmarin.fi

KONNUSLAHTI & VARKAUS 
Sekatavarakauppa P. Kaulamo Oy 
Vehmersalmentie 389 b,  
79150 Konnuslahti 
020 770 5511 
Pentti Kaulamo 0400 376 253  
pentti.kaulamo@kaulamo.fi 
www.kaulamo.fi

NYSLOTT 
Konesaimaa 
Ainonkatu 11, 57200 Nyslott 
015 515 250 
Marko Purhonen 044 052 0982  
marko.purhonen@konesaimaa.fi 
www.konesaimaa.fi

JOENSUU 
Jokikone Oy 
Teollisuuskatu 24, 80100 Joensuu  
010 3878 100 
Marko Halonen 0500 181 450  
marko.halonen@jokikone.fi 
www.jokikone.fi

 

ULEÅBORG OCH  
NORRA FINLAND 
Lip-Lap Laituri Oy 
09 276 4440 
lip-lap@lip-lap.fi 
www.lip-lap.fi

KUOPIO 
Kuopion Venevälitys Ky 
Sammonkatu 16, 70500 Kuopio 
017 262 4898 
Pauli Rämä 0400 372 232  
pauli.rama@venevalitys.com 
www.venevalitys.com

VASA 
LämpöPiste/Oy Dingmans Ab 
Bölevägen 1, 65610 Korsholm 
06 4177 455
Easywash/Oy Dingmans Ab 
Replotbron, 65760 Iskmo 
06 3218 200
info@dingmans.fi  
www.dingmans.fi 

BJÖRNEBORG 
Venepori Oy 
Karjarannantie 35,  
28100 Björneborg 
02 631 7400 
mikko.haapatie@venepori.fi  
simo.haapatie@venepori.fi 
www.venepori.fi

ÅBO 
TakkaCenter Oy 
Itäniityntie 2, 21280 Reso 
02 255 7449 
Niko Rinne 040 678 3911 
raisio@takkacenter.fi 
www.takkacenter.fi

KAUPPA.LIP-LAP.FI

Åland

Huvudstadsregionen

Borgå

Hangö

Valkeakoski Villmanstrand

Kuhmois
S:t Michel

Åbo

Vasa

Jyväskylä

Nyslott

Konnuslahti

Valkeala
Lahtis

Björneborg
Tammerfors

Joensuu
Kuopio

Uleåborg

Sibbo
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ÄNDA SEDAN 1965

LAITURI

LIP-LAP LAITURI OY
Åbygränden 5, 01730 Vanda  

Fabrik, utställning och försäljning.

(09) 276 4440
lip-lap@lip-lap.fi

FINLÄNDSKA 
BRYGGKUNSKAPER

lip-lap.fi


