
Tervetuloa Laiturimaailmaan! 

 Med expertis och erfarenhet 



VILLABRYGGOR 
 

Vare sig du söker efter en badbrygga, fritidsbrygga eller båtbrygga hittar du säkert en brygga som passar just dina 
behov i vårt sortiment. 
 
Susanna –bryggorna erbjuder en verkligt mångsidig och snygg lösning,  
med hållbarhet och stabilitet. 
 
President® –serien representerar den högsta kvalitets– och servicenivån inom bryggbyggande.  
Vi utformar hela President ®–brygglösningar enligt kundens önskemål. 
 
Susanna– eller President® –bryggan är en äkta Laaksos brygga när den är som bäst. Den är slitstark, stabil och 
passar också bra för relativt grunda förhållanden.   

      En ståtlig brygga fulländar utseendet på din villatomt och håller länge! 

Villabryggor, till din strand 

Klicka för ett personligt besök eller e



VÄLKOMMEN TILL BRYGGVÄRLDEN! 
 

Laakson Laiturit Oy är en av de mest betydande bryggtillverkarna i Finland. Företaget grundades redan 1989.  
Laakson Laiturit Oy är ett familjeföretag med erfarenhet av bryggteknik långt innan företaget bildades och  
som leds av Sauli och Pauli Laakso med familjer. Vårt huvudkontor ligger i Sastamala, men vi har verksamhet i hela 
Finland samt Sverige, Norge och i Ryssland via ett återförsäljarnätverk.  
 
Flytbryggor är vårt specialområde. Vårt produktsortiment omfattar såväl villabryggor som badanläggningar och 
större båthamnar med extrautrustning. Våra bryggingenjörer är en garant för att planeringen och tillverkningen är 
en förstklassig och hållbar produktion som utgår från kundens behov. Lång erfarenhet, yrkeskompetens, personlig 
och pålitlig service samt ett mångsidigt sortiment garanterar att du som kund får det bästa möjliga  
slutresultatet. Vi hjälper dig att välja en brygga i vårt sortiment som passar just dina behov. Bryggan som du har 
valt levereras oftast färdigmonterad direkt ifrån vår fabrik.   

Vi erbjuder planeringstjänster för alla typer av bryggbehov! 

Klicka för ett personligt besök eller en broschyr för villabryggor bryggor.fi 



BÅTHAMNAR 
 

Vare sig det är fråga om en hemmahamn, angöringshamn eller en gästhamn är det ytterst viktigt för båtförarna att 
båthamnen fungerar bra och känns pålitlig och trygg. Vi utformar högkvalitativa båtbryggor och båthamnar anpas-
sade till omgivningen med en yrkesskicklighet som är ett resultat av vår långa erfarenhet på området.  
 
MyPort är ett högklassigt alternativ som hamnbrygga när det krävs att bryggan ska vara stabil och långlivad. 
 
Harbour® –serien är en serie bryggor avsedda för byggande av småbåtshamnar, förbindelsebryggor, flytande  
terrasser och broar. Serien är gjord för att klara krävande båthamnsanvändning och motsvara båtfolkets önskemål. 
 
MyPort och Harbour® -båthamnarna garanterar att båtförarna får ett pålitligt och tryggt första intryck av hamnen 
redan när de angör bryggan. 

     Susanna - , MyPort - och Harbour® -pontonerna är återvinningsbara och miljövänliga ! 

Hamnar, för alla båtar 

Klicka för ett personligt besök eller e



VÅR ERFARENHET 
 

Laakson Laiturit (Laaksos Bryggor) har verkat sedan 1989, och våra produkter pryder redan hundratals stränder 
runtom i Finland samt i Sverige och Ryssland. Vi utvecklar ständigt våra produkter så att de ska uppfylla  
användarnas önskemål och krav. Vi tillverkar även handikappbryggor för bad och båtar.  
 
Vi strävar efter att ta hänsyn till principerna för hållbar utveckling i all vår verksamhet: till exempel Susanna-,  
MyPort- och Harbour®-bryggpontonerna är återvinningsbara och miljövänligare än betong– och tungpontoner. 
Laaksos Bryggor för dagens och framtidens bryggbehov.  

 I Laaksos Bryggors sortiment hittar du en brygga som passar just dina behov! 

Klicka för ett personligt besök eller en broschyr för hamnbryggor bryggor.fi 



BADANLÄGGNINGAR 
 

För allmänna badstränder utformar vi de bryggor som behövs för platsen med diverse utrustning. Vid planeringen 
tar vi alltid förutom strandförhållandena hänsyn till bryggornas säkerhet, ändamålsenlighet och funktions-
duglighet.  
 

Bryggorna i serierna Susanna-, MyPort– och Harbour®  lämpar sig bra som badbryggor vid badstränder, 
eftersom de är tillräckligt stora och stabila till sina konstruktioner.  
 

Bryggorna i serierna Susanna- , MyPort- och Harbour® är slitstarka och ståtliga  
och passar även bra för grunda stränder.  

 
Laaksos Bryggor gör väl fungerande lösningar för badplatser. De stabila och stiliga bryggorna gör hela badstranden till en  
trvisam rekreationsplats för hela familjen. 

      Laaksos Bryggor, för dig! 

Badanläggningar, för hela familjen 

Klicka för ett personligt besök eller en b



ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

FINLAND 
Esbo  HemHamn 
Hartola Kari Uustalo Oy 
Jyväskylä JJM Palvelut 
Kouvola JM-Inno Oy 
Kuopio  RT-Tukku Oy 
 
SVERIGE  AlfaBryggan AB  
NORGE Green Bay Systems AS        RYSSLAND    Sudomech Supply Ltd. 

En expert är rätt person på rätt plats, till din tjänst! 

Klicka för ett personligt besök eller en broschyr för badanläggningar  bryggor.fi 

 
Suomussalmi Kainuun Kuutamokeikat 
Tammerfors Rautec Service Ay 
Vasa   CH. Byggtjänst Rakennuspalvelu Ab Oy 
Villmanstrand Saimaa Rentals Oy 
Virdois  Virtain Kiinteistöpalvelu Oy 
 



  

Laakson Laiturit Oy * Liekolankatu 11 * FI-38200 Sastamala * Tel. +358-3-5141 680 * Fax. +358-3-5141 670 
FO-nummer 180 2353-4 * info@laaksonlaiturit.fi * www.laaksonlaiturit.fi * www.bryggor.fi 

Flytande bryggutställning - BryggVärlden (LaituriMaailma) 

Laaksos Bryggor har en flytande bryggutställning, ”BryggVärlden” som ligger i Sastamala, vid Rautavesi strand   
(i Finland). I BryggVärlden presenteras vårt sortiment av villabryggor, båt– och specialbryggor. På bryggorna  
finns olika bryggtillbehör såsom badstegar, bryggbänkar och båtförtöjningsutrustning mm. 

I den flytande bryggutställningen finns olika bryggmodeller. Bryggorna ligger bredvid varandra så att det är lätt 
att jämföra design och stabiliteten. Bryggorna ligger i vattnet året om.  

Laaksos Bryggor har även en bryggutställning i Stockholm/Sverige. Adress Årstaängsvägen 11 Årstadal.  
I BryggVärlden finns möjlighet till  personlig visning på plats. Ring innan för avtal av tid. För mer information: 
www.laaksonlaiturit.fi (BryggVärlden i Finland) och www.pontoner.se (BryggVärlden i Sverige) 

BryggVärlden i Finland 

BryggVärlden i Finland 

BryggVärlden i Finland 


