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BY SORSELESTUGAN
Med livslång erfarenhet av älvar och hav och med 
kunskap om hur vatten, vind och is sliter och kastar har 
vi arbetat fram en alldeles egen brygga. Den är gjord 
för vårt nordiska klimat och väder, med unik design, 
oslagbar kvalitet och alla rätta egenskaper. Vi designade 
helt enkelt bryggan som vi själva vill ha.

Bryggsystem
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Vi designade bryggan 
vi själva  ville ha.

Innehåll
01    Badbryggor   4

02  Båtbryggor   5

03  Premiumbryggor  7

04  Bastuflottar   9

05  Flottar/Bryggor  16

06  Y-bommar   17

07  Pontoner   20

08  Tillbehör   22



4

Badbryggor
01
Sorselestugans badbryggor passar både 
till den enskilda stugan/bastun eller 
publika badmiljöer. Fördelen med att 
bygga på våran 315 ponton är att du får 
en naturligt avstånd mellan bryggan och 
vattnet ca 30 cm, Pontonens stabilitet 
är mycket god och belastningen fördelas 
jämt över hela bryggan. Bryggorna leve-
reras som byggsats med monteringsan-
visning och är enkla att montera ihop. 
Skruv och bult ingår självklart.

Samtliga bryggor säljs även som paket 
med brygga och landgång. Landgången 
är 4,2 m och väger 90 kg. 

BADBRYGGA 4 M
Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:   Ca 200 kg

Dimensioner	 	 4	m	×	2	m	×	flythöjd	ca	30	cm

Ramreglar	 	 36	×	148	mm

Trall  22 x 95 mm

Pontoner	 	 2	x	315	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet	 	 Totalt	600	kg	rek.	maxbelastning	

	 	 300	kg

BADBRYGGA 6 M
Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:  Ca 400 kg

Dimensioner	 	 6	m	×	2	m	×	flythöjd	ca	30	cm

Ramreglar	 	 36	×	148	mm

Trall  22 x 95 mm

Pontoner	 	 2	x	315	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet  900 kg Rek. maxbelastning 400 kg
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Båtbryggor
02
Båtbryggan bygger på vår 400 ponton 
och är en mycket stabil och säker brygga 
för den som har båtar upp till 8-10 meter.
Den har en friflytande höjd på ca 40 cm 
från vattnet och bryggan kan lätt kopp-
las samman i olika format och längder. 
Förutom en brygga byggd på en stabil 
och säker rörponton så får du en lätt 
konstruktion vilken medför att belast-
ningen som du kan utsätta bryggan för 
ökar. Bryggorna levereras som byggsats 
med monteringsanvisning och är enkla 
att montera ihop. Skruv och bult ingår 
självklart.

Samtliga bryggor säljs 
även som paket med brygga 
och landgång. Landgången 

är 4,2 m och väger 90 kg

BÅTBRYGGA 4 M
Passar till Båt 4-5 m. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:   Ca 300 kg

Dimensioner	 	 4	m	×	2,4	m	×	flythöjd	ca	40	cm

Ramreglar	 	 36	×	148	mm

Trall  22 × 95 mm

Pontoner	 	 2	×	400	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet  900 kg Rek. maxbelastning 400 kg
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BÅTBRYGGA 8 M
Passar till Båt 8-10 m. Byggtid ca: 2-3 dag.

Vikt:   Ca 600 kg

Dimensioner	 	 8	m	×	2,4	m	×	flythöjd	ca	40	cm

Ramreglar	 	 36	×	148	mm

Trall  22 × 95 mm

Pontoner	 	 2	×	400	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet	 	 1800	kg	Rek.	maxbelastning	850	kg

BÅTBRYGGA 6 M
Passar till Båt 6-7 m. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:   Ca 500 kg

Dimensioner	 	 6	m	×	2,4	m	×	flythöjd	ca	40	cm

Ramreglar	 	 36	×	148	mm

Trall  22 × 95 mm

Pontoner	 	 2	×	400	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet	 	 1350	kg	Rek.	maxbelastning	650	kg
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03
Premiumbryggan är vår finaste brygg-
serie och är lite bredare, 3 m. Den 
bygger på 500 pontonen som är den 
kraftigaste pontonen med högst bärig-
het. Den har också den största friflytande 
höjden från vattnet med ca 50 cm. Har du 
en större båt så kan det här alternativet 
passa, upp till 10-12 meters båtar. Går att 
koppla ihop för längre/bredare brygga. 
Den är även anpassad för våra bastuflottar.
Bryggorna levereras som monteringsfärdig 
byggsats med monteringsanvisning. Skruv 
och bult ingår självklart. 

Samtliga bryggor säljs även som paket 
med brygga och landgång. Landgången 
är 4,2 m och väger 90 kg. 

Premium-
bryggor

PREMIUMBRYGGA 4 M
Passar till Båt 4-5 m, bad, bus eller kanske i 
kombination med bastun för ett avkopplande dopp. 
Byggtid ca: 1 dag.
 
Vikt:   Ca 400 kg

Dimensioner:		 	 4	m	×	3	m	×	flythöjd	ca	50	cm

Ramreglar:		 	 36	×	148	mm

Trall:   22 × 95 mm

Pontoner:		 	 2	×	500	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet:		 	 1400	kg

Rek. maxbelastning  700 kg

PREMIUMBRYGGA 6 M
Brygga för dig som vill ha en stabil båtbrygga, passar 
till Båt 6-7 m, bad, bus eller kanske i kombination med 
bastun för ett avkopplande dopp. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:		 	 Ca	600	kg

Dimensioner:	 	 6	m	×	3	m	×	flythöjd	ca	50	cm

Ramreglar:		 	 36	×	148	mm

Trall:   22 × 95 mm

Pontoner:		 	 2	×	500	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet:		 	 2100	kg

Rek.	maxbelastning		 1100	kg
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Premium 8:ans bredd och 
bärighet gör den till en

extra uteplats

| Premiumbryggor

PREMIUMBRYGGA 8 M
Bryggpaket för dig som vill ha en stabil båtbrygga, passar 
till Båt 8-10 m, bad, bus eller kanske i kombination med 
bastun för ett avkopplande dopp. Byggtid ca: 2-3 dagar.

Vikt:		 	 Ca	800	kg

Dimensioner:		 	 8	m	×	3	m	×	flythöjd	ca	50	cm

Ramreglar:		 	 36	×	148	mm

Trall:   22 × 95 mm

Pontoner:		 	 2	×	500	Pe	rör	(polyeten)

Bärighet:		 	 2800	kg

Rek.	maxbelastning		 1400	kg
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Bastuflottar
04
Njut av sommaren i goda vänners lag! 
Med en bastuflotte från 
Sorselestugan kan du känna dig trygg 
med både kvalitet och hållbarhet. Vi 
använder 100% norrländskt timmer till 
våra flottar och din byggsats kommer 
monteringsklar direkt från fabriken och 
är lätt att sätta ihop. Skruv och bult 
ingår självklart. Genom att undvika dyra 
mellanhänder och återförsäljare håller vi 
ett lågt pris och kan samtidigt garantera 
högsta kvalitet på våra produkter.

Du kan välja mellan ett stort antal 
modeller och utformningar. Vad sägs om 
vår funkisbastu i stilren design – eller en 
stugröd modell för lite mer somrig känsla? 
Självklart håller alla flottarna samma goda 
kvalitet och uppfyller alla krav på säkerhet. 

BASTUFLOTTE 6 M + 4 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 4-6 pers. 
En mkt. fin traditionell bastuflotte med en 4 m² bastustuga. 
Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) inklusive takshingel, 
underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt:		 Ca	1700	kg

Dimensioner:	 6	m	x	4,8	m,	flythöjd	ca	40	cm

Bärighet:	 Ca	3200kg	på	pontoner,	rek.	maxbelastning	ca	1000	kg

Pontoner:	 3	x	500mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	
	 (polyeten)

Ramreglar:	 36	x	148	mm

Trall: 22 x 95 mm

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten

Vägg:	 45	x	145	mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Golv: Golvåsar 45 x 95 mm, trallgolv 22 x 95 mm

Tak:	 Takåsar	45	x	120	mm,	21	x	95	mm	råspont.		 	 	
 Takshingel och underlagspapp.
	 Takmått:	2	x	1480	x	3120	mm,	takutskjut	0,70	m

Fönster:	 1	st	670	x	530	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej.)

Dörr: Isolerad med panel på utsida, plywood på insidan.   
 Isolerglas med spröjs. 
	 Mått:	700	x	1900	mm.	Inkl.	trycke	och	cylinder.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
 dörr. 2 st bastulavar med fästen.
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BASTUFLOTTE 6 M + FUNKIS 5 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte 4-6 pers.
Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) med Funkisbastu 5 m² inklusive 
takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt:		 Ca	1700	kg

Dimensioner:	 6	m	x	4,8	m,	flythöjd	ca	40	cm

Bärighet:	 Ca	3200	kg	på	pontoner,	rek.	maxbelastning	ca	1100	kg

Pontoner:	 3	x	500	mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	(polyeten)

Ramreglar:	 36	x	148	mm

Trall: 22 x 95 mm

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten

Vägg	 45	x	145	mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Golv: Golvåsar 45 x 95 mm, trallgolv 22 x 95 mm

Tak:	 Takåsar	45	x	120	mm,	21	x	95	mm	råspont.	Takshingel	
	 och	underlagspapp.	Takmått:	1	x	2840	x	3350	mm

Fönster:	 2	st	1200	x	670	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej.)

Dörr: Isolerad med panel på utsida, plywood på insidan. 
	 Isolerglas	med	spröjs.	Mått:	700	x	1900	mm.	Inkl.	trycke	
 och cylinder.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster 
 och dörr. 2 st bastulavar med fästen.
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BASTUFLOTTE 6 M + 6,5 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 4-6 pers. 
En traditionell bastuflotte med en 6,5 m² bastustuga. Bastuflotte 
4,8 × 6,0 (29 m²) inklusive takshingel, underlagspapp och dörr-
handtag med lås.

Vikt:		 Ca	1900	kg

Dimensioner:	 6	m	x	4,8	m,	flythöjd	ca	40	cm

Bärighet:	 Ca	3200	kg	på	pontoner,	rek.	maxbelastning	ca	850	kg

Pontoner:	 3	x	500	mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	(polyeten)

Ramreglar:	 36	x	148	mm

Trall: 22 x 95 mm

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten

Vägg:	 45	x	145	mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Golv: Golvåsar 45 x 95 mm, trallgolv 22 x 95 mm

Tak:	 Takåsar	45	x	120	mm,	21	x	95	mm	råspont.		 	 	
 Takshingel och underlagspapp.
	 Takmått:	2	x	1480	x	4100	mm,	takutskjut	0,60	m

Fönster:	 1	st	670	x	530	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej.)

Dörr: Isolerad med panel på utsida, plywood på insidan.   
 Isolerglas med spröjs. 
	 Mått:	700	x	1900	mm.	Inkl.	trycke	och	cylinder.	
	 Bastudörr	700	x	1900	mm	med	fönster.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
 dörr. 2st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i 
 omklädningsrum.
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BASTUFLOTTE 8 M + 6,5 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. 
En traditionell bastuflotte med en 6,5 m² bastustuga. Bastuflotte 
4,8 × 8,0 (38,5 m²) inklusive takshingel, underlagspapp och dörr-
handtag med lås.

Vikt: Ca 2200 kg

Dimensioner:	 8	m	x	4,8	m,	flythöjd	ca	40	cm

Bärighet:	 Ca	4300	kg	på	pontoner,	rek.	maxbelastning	ca	1400	kg

Pontoner:	 3	x	500	mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	(polyeten)

Ramreglar:	 36	x	148	mm

Trall: 22 x 95 mm

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten

Vägg:	 45	x	145	mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Golv: Golvåsar 45 x 95 mm, trallgolv 22 x 95 mm

Tak:	 Takåsar	45	x	120	mm,	21	x	95	mm	råspont.		 	 	
 Takshingel och underlagspapp.
	 Takmått:	2	x	1480	x	4100	mm,	takutskjut	0,60	m

Fönster:	 1	st	670	x	530	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej.)

Dörr: Isolerad med panel på utsida, plywood på insidan.   
 Isolerglas med spröjs. 
	 Mått:	700	x	1900	mm.	Inkl.	trycke	och	cylinder.		 	
	 Bastudörr	700	x	1900	mm	med	fönster.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
 dörr. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i 
 omklädningsrum.

BASTUFLOTTE 8M GÅR 
ATT KONFIGURERA MED ALLA 

BASTUSTUGOR 4–9,9M2 
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BASTUFLOTTE 8 M + 8 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers.
En traditionell bastuflotte med en 8 m² bastustuga. Bastuflotte 
4,8 × 8,0 (38,5 m²) inklusive takshingel, underlagspapp och dörr-
handtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner:	 8	m	x	4,8	m,	flythöjd	ca	40	cm

Bärighet:	 Ca	4300	kg	på	pontoner,	rek.	maxbelastning	ca	1250	kg

Pontoner:	 3	x	500	mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	
	 (polyeten)

Ramreglar:	 36	x	148	mm

Trall: 22 x 95 mm

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten

Vägg	 45	x	145	mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Golv: Golvåsar 45 x 95 mm, trallgolv 22 x 95 mm

Tak:	 Takåsar	45	x	120	mm,	21	x	95	mm	råspont.		 	 	
 Takshingel och underlagspapp.
	 Takmått:	2	x	1480	x	4800	mm,	takutskjut	0,60	m

Fönster:	 1	st	670	x	530	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej.)

Dörr: Isolerad med panel på utsida, plywood på insidan.   
 Isolerglas med spröjs. 
	 Mått:	700	x	1900	mm.	Inkl.	trycke	och	cylinder.		 	 	
	 Bastudörr	700	x	1900	mm	med	fönster.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
 dörr. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i 
 omklädningsrum.
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BASTUFLOTTE 8 M + 8 m² BL
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. 
En traditionell bastuflotte med en 8 m² bastustuga. Bastuflotte 
4,8 × 8,0 (38,5 m²) inklusive takshingel, underlagspapp och dörr-
handtag med lås.

Vikt: ca. 2400 kg

Dimensioner:	 8m	×	4,8m	×	40	över	vatten	cm

Takmått:	 2x1480x4800	mm.	Takutskjut:	0,6	m.

Vägg:	 45x145mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Fönster:	 2st	945×670	mm,	isolerglas	och	beslag.	(Spröjs	ingår	ej)

Dörr: Ytterdörr, Isolerad med panel på utsidan, plywood på insidan. 
	 Isolerglas	med	spröjs.	Mått:	900x1900mm.	Inklusive	trycke	
	 och	låscylinder.	Bastudörr	700x1900mm	med	fönster.

Övrigt: Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
 dörr. 2st bastulavar med fästen samt bänkar till
  omklädningsrum.

Bärighet:	 ca.	4200kg	Rek.	belastning	ca.	1250kg

Tak:	 Takåsar	45x120mm,	råspont	21x95mm.	Ej	takbeklädnad.

Räcke:	 Räcke	runtom	flotten.

Pontoner:	 3x500mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	(polyeten)

Ramreglar:	 36x148	mm.

Trall: 22x95 mm.
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BASTUFLOTTE 8 M + FUNKIS 8 m²
INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers.
En populär modell för den som vill ha det mer exklusivt med en 
8m² bastustuga. Bastuflotte 4,8×8,0 (38,5m²) inklusive bastukamin 
Harva M3, takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt:  ca. 2400 kg

Dimensioner:	 	 8m	×	4,8m	×	40	över	vatten	cm

Vägg:	 	 45x145mm	profilhyvlat,	geringsknutat	timmer.

Takmått:	 	 1x2826x4800.	Takskjut:	0,35	m.

Ramreglar:	 	 36x148	mm

Trall:  22x95 mm.

Fönster:	 	 2st	670×1200	mm,	1st	670×530	isolerglas	och	beslag.	
	 	 (Spröjs	ingår	ej)

Dörr:  Ytterdörr, Isolerad med panel på utsidan, plywood på 
	 	 insidan.	Isolerglas	med	spröjs.	Mått:	900x1900mm.	
  Inklusive trycke och låscylinder. 
	 	 Bastudörr	700x1900mm	med	fönster.

Bärighet:	 	 ca.	4200kg	Rek.	belastning	ca.	1400kg

Övrigt:  Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och 
  dörr. 2st bastulavar med fästen samt bänkar till 
  omklädningsrum.

Tak:	 	 Takåsar	45x120mm,	råspont	21x95mm.	Ej	takbeklädnad.

Räcke	 	 Räcke	runtom	flotten.

Pontoner:	 	 3x500	mm	Pe	rör	med	svetsade	öron	och	gavlar	(polyeten)
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Komplett 
med räcke!

Går att koppla
ihop till större 

brygga, flytande 
terass/servering etc.

05 FLOTTE/BRYGGA 
6 ALT 8×4,8 M
En flytande Altan/Veranda eller för dig som vill ha en 
flotte och åka runt på eller kanske har du redan en 
bastu ställa dit.

Flotten behöver inte plockas upp på vintern utan kan 
frysa in.

Vikt:	 	 ca:	900	kg	/	1250	kg

Dimensioner:	 	 600	×	480	cm	/	800	×	480	cm

Pontoners	bärighet:	 3180	kg	/	4250	kg

Rek.	belastning:	 	 1800	kg	/	2500	kg	

FLOTTE/BRYGGA M RÄCKE 
6 ALT 8×4,8 M
En flytande Altan/Veranda eller Fför dig som vill ha 
en flotte och åka runt på eller kanske har du redan en 
bastu ställa dit.

Flotten behöver inte plockas upp på vintern utan kan 
frysa in.

Vikt:	 	 ca:	1050	kg	/	1450	kg

Dimensioner:	 	 600	×	480	cm	/	800	×	480	cm

Pontoners	bärighet:	 3180	kg	/	4250	kg

Rek.	belastning:	 	 1800	kg	/	2500	kg	

Flottar /
Bryggor
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Y-Bommar
06
I vårt modellprogram ingår 2 olika 
Y-bommar; prisvärda Paragon, hel-
svetsade Delta, som båda tillverkas i 
varm galvaniserat stål. Båda Y-bommarna 
går att utrusta efter just dina behov och 
levereras med smidiga snabbfästen, som 
gör att de är mycket lätta att montera och 
demontera. Vi erbjuder flera olika typer av 
flytkroppar – bland annat vår populära 
rektangulära 150 liters flytkropp med 
inbyggda tamphållare som gör ditt båtliv 
lite enklare.

PARAGON Y-BOM
Paragon är en prisvärd Y-bom med hög kvalitet i längderna 4–12 meter. Paragon levereras med eller utan 
gångbar Y-del (Tillbehör) och är lätt att transportera, tack vare de lösa stödbenen som enkelt skruvas på 
plats vid montage. Flytkroppar med inbyggda tamphållare ingår. 

Pragon levereras komplett med rektangulär flytkropp på 150 liter med inbyggda tamphållare, tre vinkelfästen, 
förtöjningsöglor, bomskydd i formsprutad plast samt montagesats. Extra tamphållare finns som tillbehör och 
dessa passar även andra befintliga Y-bommar.

PARAGON 
4/5/6 METER
Stålprofil:		 100x60x3	mm	

Flytkropp:		 1	st	rektangulär	á	150	liter

PARAGON 10 METER
Stålprofil:		 100x100x4	mm	

Flytkropp:		 Två	st	rektangulära	á	150	liter

PARAGON 8 METER
Stålprofil:		 100x100x4	mm	

Flytkropp:		 1	st	rektangulär	á	150	liter

PARAGON 12 METER
Stålprofil:	 100x100x4	mm	

Flytkropp:		 Två	st	rektangulära	á	150	liter

Avståndet mellan de yttersta bryggfästerna är 180 cm.
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DELTA Y-BOM
Delta är en helsvetsad Y-bom med hög kvalitet som finns i längderna 4–6 meter. Delta levereras 
med gångbar Y-del som standard. En flytkropp med inbyggda tamphållare ingår. 

Delta är framtagen för alla typer av marinor och hamnar. Y-bommen är 4 till 6 meter lång och 
har en stålprofil på 100 x 60 x 3 mm. Gångbar Y-del med sträckmetall samt svetsade förtöjnings-
öglor. Den levereras komplett med 1 st rektangulär flytkropp på 150 liter med inbyggda tamphållare, 
bryggfästen, bomskydd i formsprutad plast samt montagesats. Extra tamphållare finns som tillbehör 
och dessa passar även andra befintliga Y-bommar.

DELTA 4 METER
Stålprofil:		 100x60x3	mm	

Flytkropp:		 1	st	rektangulär	á	150	liter

DELTA 5 METER
Stålprofil:		 100x60x3	mm	

Flytkropp:		 1	st	rektangulär	á	150	liter

DELTA 6 METER
Stålprofil:		 100x60x3	mm	

Flytkropp:		 1	st	rektangulär	á	150	liter

Avståndet mellan de yttersta bryggfästerna är 110 cm

helsvetsad bom och 
gångbar y-del som 

standard
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TAMPHÅLLARE
Perfekt för dig som vill hålla ordning på dina tampor. Våra tamp-
hållare finns som enkel- eller dubbelsidiga så att både du och 
båten intill får varsin hållare. Du får både ordning och reda och 
slipper blöta tampar i vattnet. Tamphållaren kan monteras på alla 
fabrikat av Y-bommar.

Tamphållare inklusiv rostfria klämband som passar alla typer 
Y-bommar.

Finns i röd/orange, blå eller svart.

Höjd: 20 cm

Bredd:	 15	cm

Längd:	 30	cm

FLYTKROPP REKTANGULÄR
Flytkropparna är tillverkade i rotationsgjuten plast fyllda med 
polysterene (frigolit). 

Måttuppgifter: Rektangulär 150 liters flytkropp med inbyggda 
tamphållare. 

Passar Y-bommar med bomprofil 100x50, 100x60 och 100x100mm.

Höjd: 70 cm

Bredd: 29 cm

Längd:	 80	cm

TAMPHÄNGARE
Vår tamphängare är en bra lösning för bekväm och 
säker placering av tampar. Hållaren är en tre-uddad 
gummigaffel på en 80 cm hög glasfiberstav. Den 
levereras med ett varmförzinkat universalfäste.

FÖRTÖJNINGSÖGLOR
Förtöjningsöglor kan man enkelt komplettera på 
båtbommar vid behov. Kan vara lämpligt med extra 
öglor där man har längre bommar i förhållande till 
båtens längd.
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Pontoner
07
Med våra rörpontoner får du en mycket 
stabil och säker ponton för lång tid fram-
över. Med våra svetsade öron så kan du 
själv enkelt bygga en brygga om du inte 
väljer att köpa en komplett och färdig 
byggsats. 

Sorselestugan producerar rörpontoner i ett 
flertal olika dimensioner, av hög kvalitet till 
bra priser. Dom har en bärighet på 
300-1400 kg/st beroende på modell.

Ø500 MM - 4/6/8 M
En bra, stabil ponton som grund för en 
brygga och som ska hålla i mer än 30 år. 
500 pontonen lämpar sig till  båtbryggor i 
relativt skyddade.

Ø315 MM - 4/6 M
En bra, stabil ponton som grund för en 
brygga och som ska hålla i mer än 30 
år. 315 pontonen lämpar sig till mindre 
bryggor i relativt skyddade vatten.

Ø315/400/500 MM - 1 M
Extra stöd till landgång tar upp extravikten 
från landgången.

Ø400 MM - 4/6/8 M
En bra, stabil ponton som grund för en 
brygga och som ska hålla i mer än 30 år. 
400 pontonen lämpar sig till  båtbryggor i 
relativt skyddade vatten.
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PONTON
315

315

PONTON
400

400

400

PONTON
500

500

500

LÄNGD
4

6

LÄNGD
4

6

8

LÄNGD
4

6

8

TOT VIKT 
36 kg/ponton

51 kg/ponton

TOT VIKT 
58 kg/ponton

84 kg/ponton

110 kg/ponton

TOT VIKT 
85 kg/ponton

123 kg/ponton

160 kg/ponton

MAX BÄRIGHET
300 kg

450 kg

MAX BÄRIGHET
450 kg

675 kg

900 kg

MAX BÄRIGHET
700 kg

1050 kg

1400 kg

PONTONER SPECIFIKATION
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Tillbehör
09
Mer information om våra tillbehör 
hittar du på sorselestugan.se.

Landgång 

Förankringsögla 
(kätting	botten)

Skarv	mot	tvärställd	
brygga

Rörförankringsbeslag
polyetenkassett 
(70mm)

Förankringsögla 
(kätting	land)

Rörförankring hörn 
(70mm)

Skarv	förankringsögla	
(kätting	botten)

BESLAG

Fyrkantbricka 
30x30mm
8st	per	förp

Låsmutter	M10
8st	per	förp

Vagnsbult	M10x60mm	
8st	per	förp

Vagnsbult	M10x80mm
8st	per	förp

BULT, MUTTER 
& BRICKOR

http://sorselestugan.se/
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Lyrschackel

Båtring galv träskruv 
8x60,	12x100

Båtring	galv	M10x75,	
M12x100

Ryckdämpare

Förankringspaket 
anpassat för respektive 
brygga

P-ring 25, 40, 55, 70 kg

Bryggstege

Bryggkätting 
10,	13	mm

Bryggpollare
160	och	200

Bryggfendrer PVC 
paket	100x19	
och	100x12

Landgång med beslag 
finns	i	315,	400,	500	
ponton

Tillbehör |

Skruvpåle	för	ankring	
mot	land	1150	mm

Skruvpåle	för	gång-
brygga/förlängning 
landgång	2150	mm

u-stolpsko till skruv-
påle gångbrygga/för-
längning landgång

SKRUVPÅLAR

FÖRANKRINGSSKISS

ÖVRIG FÖRANKRING ÖVRIGT

LANDGÅNGAR
Fråga oss om 

flytande landgångar
/spångar



www.sorselestugan.se

Box 31, 924 21 SORSELE • Tel. 0952-122 22 • info@sorselestugan.se

GARANTI
Eventuella skador eller fel på leveransen meddelas säljaren direkt på 
tel: 0952-122 22, så åtgärdas det snarast och naturligtvis kostnadsfritt.

GARANTI
5 ÅRS

http://www.sorselestugan.se/
mailto:info@sorselestugan.se

