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Harbour® brygga med Molok återvinningsstation

Flytbryggor
Pontonbryggor tillverkade av polyeten med luft som flytkraft. Polye-
tenponton-bryggor är starka, stabila och har en lång brukstid (som 
funnits i Finland i över 40 år) med 100 % varaktig flytkraft. Polyeten-
pontoner är motståndskraftiga mot syre, oljor, is m m och är UV-skyd-
dade. Polyeten korroderar inte och fryser inte fast. Pontonerna har 
10 års garanti oavsett ev skada. Polyeten kan återanvändas och när 
den är förbrukad, förbrännas som energi i värmeverk. Vid förbrän-
ning av polyeten bildas endast koldioxid och vatten. Polyeten har 
liten miljöpåverkan vid tillverkning jämfört med andra traditionella 
bryggtyper, hög prestanda under livstiden och en låg destruktions-
kostnad. 

Hamnbryggor 
Bryggor för båthamnar, förbindelsebryggor, flytande terrasser, broar 
m m. Bryggorna förankras enligt en förankringsplan som utarbetas 
för platsen. Till bryggorna finns tillbehör som Y-bommar med eller 
utan gångdel, belysning, säkerhetsutrustning, stolpar för el och 
 vatten, stegar, knapar m m. 

Harbour® 
Bryggserie utformad för att klara krävande småbåtshamnsanvänd-
ning samtidigt som den uppfyller önskemål på utformning och 
utseende. Bryggorna består av stora element som kopplas ihop 
med hjälp av ett flexibelt beslag. Elementen har en mycket stabil 
konstruktion och består av en tvärstomme av stål, vid vilken ponto-
nerna och en stadig trästomme fästs. Längd: 8–15 m efter behov. 
Däckshöjd: 600 mm som standard (kan erhållas med andra höjder 
vid önskemål). 

Finns i tre utföranden: 
Harbour® Standard för de vanligaste storlekarna på båtbryggor. 
Bredd 2,4 och 3,0 m. Bärkraft 113–283 kg/m2. 

Harbour® Demand. Avsedd som alternativ till en ca 1 m smalare 
tungpontonbrygga. Bredd 3,5 och 5,0 m. Bärkraft 194–204 kg/m2. 

Harbour® Public för förbindelsebryggor och flytande terrasser. Bredd 
5,0 och 6,0 m. Bärkraft 271–283 kg/m2. 

Harbour® brygga med djupbehållare för avfallshantering  
Harbour®-bryggan kan beställas med djupbehållare för avfallshan-
tering. Behållarna är tillverkade med lock och behållare av polyeten 
samt en lyftsäck av starkt textilmaterial. Behållaren finns i flera stor-
lekar upp till 5 m3.

Villabryggor 
Stabila bryggor för villatomter, badstränder o d. Som tillbehör finns 
t ex räcken, badstegar, bänkar och landgångar. Bryggans funktioner 
och utseende anpassas efter respektive strand. Förankring väljs 
 beroende på bryggans placering och användningsändamål. 

Susannabryggor 
Bryggor som består av ett eller flera flytande element och en 
landgång. Finns i fyra utföranden. Alla Susanna-bryggorna, utom 
 Standard-Susanna, kan kopplas ihop både på bredden och på 
längden till en L- eller en T-formad brygga. Bryggorna levereras som 
färdigbyggda element. 

President® 
Bryggor med extra tyngd och exklusivitet som utformas enligt 
kundens önskemål. Bryggorna kan erhållas med valfri storlek 
2,5–5,0×8,0–12,5 m, modell, form och material. Bryggorna är base-
rade på samma konstruktion som Susanna-bryggorna men är större 
och kraftigare. President®-bryggorna finns även som t ex President® 
Spa-badtunna, eller som bastuflotte. 
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Skruvpålar kan användas för t ex småhus
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Badanläggningar 
Bryggor för allmänna badstränder, kan erhållas med utrustning 
 enligt behov, t ex hopptorn, trampolin och räcken för simträning. 
Bryggelementen kan även användas för att avgränsa badområdet. 
Finns med olika pontonalternativ. 

Specialbryggor 
Företaget utformar bryggor efter kundens önskemål t ex en bro på 
vattnet, plattform för helikopterlandning eller konsert, villa-brygg-
altan 4,8  ×  6,4 m eller en båtbrygga 4  ×  8 m med extra bärighet för 
t ex gäststuga eller som bastuflotte. 

Miljöbryggan Rti™-combi 
Latrintömnings- och hålltankssstation för bl a fritidsbåtars septik-
tankar. Kan beställas med moderna toalettbyggnader och av-
fallshantering som tillval. Miljöbryggan behöver varken el eller 
avloppsanslutning. Miljöbryggan kan förankras som egen enhet, 
anslutas med en landgång till stranden som en enskild servicebryg-
ga eller anslutas som en del av ett större bryggsystem. Flera båtar 
kan använda bryggan samtidigt. Tömning sker t ex med servicebåt, 
slamsugningsfordon, eller med mobil slampump. Miljöbryggan är 
3  ×  12 m och som standard byggd i polyeten och Sibirisk lärk (2 tum). 
Septiktanken i HD-polyeten 1– 6 m³ är inbyggd i bryggelementet. 
Systemet är luktfritt och korrosionsbeständigt. Pontonbehållarna 
kan även beställas som vattentankar vid vattentillverkning. 

Stålpontonbrygga
Pontonbrygga av stål för båthamnar o d där större bärighet önskas.  
Utrustad med koppling för el och vatten samt sugtömning. Under-
hållsperiod ca 30 år, beräknad livslängd över 100 år.
Mått, exempel: (B  ×  L  ×  H) 5,5  ×  48  ×  1,2 m. 
Bärighet totalt: 87 ton, 330 kg/m², 900 kg/m på kanten, 1 850 kg/
löpmeter. Lutningen är mindre än 6 grader med belastning av 300 
kg/m² på sidan av bryggan. Stålrör: ∅ 1 220 mm, tjocklek 8 mm,  
behandling med epoxi 2  ×  200 mm. 

Skruvpåle, stålpåle, jordankare 
Skruvpålning är ett enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt 
att grunda för alla slags grundbyggnationer. Metoden innebär att 
skruvpålarna skruvas för hand, med en bärbar rotator eller grävare 
ner till frostfritt djup i jorden tills man uppnår tillräcklig bärighet. Me-
toden ersätter både traditionell pålning, plintgrunder m m. Exempel 
på  användningsområden är bryggor, terrasser, hus, friggebodar, 
staket, plank, återvinningsstationer, bullerplank, trappor, motor-
värmarstolpar, skyltar m m. Det finns extra tillbehör för de flesta 
användningsområden.

Vägledning vid projektering
AlfaBryggan arbetar utifrån en tydlig offert innehållande rekommen-
derade bryggor, förankringsplan och 3D-bilder. 
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