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JYTKY
Byggsatsbrygga med ROLLERI-rullpontoner
Levererad som byggsats, gedigen brygga, som lätt går 
att förflytta till de svåraste platserna 
•  Bryggdäck 425 x 340 cm
•  Landgång 300 x 123 eller 400 x 123 cm
•  Bärförmåga ca 1500 kg
•  4 st ROLLERI 1300 -rullpontoner till bryggdäcket
•  1 st ROLLERI 1000 -rullponton till landgången
•  Tryckimpregnerade trädelar
•  Pontoner av stöt- och frystålig UV-beständig 

polyeten (PE)
•  Metalldelarna i rostfritt stål
•  Innehåller alla instruktioner och beslag 

för monteringen

Artikelnummer
Bryggdäck: PLS661C
Landgång 300 x 123 cm: PLS661B
Landgång 400 x 123 cm: PLS661D

Lättrullande
Rolleri-rullpontoner

underlättar
isättning och

upptagning av
flytbryggan

BRYGGOR OCH PONTONER

https://www.plastweld.fi/sv/framsida/


PASSELI
Byggsatsbrygga 

med ROLLERI-rullpontoner

Isättning och upptagning ur vattnet sker lätt 
och smidigt med ROLLERI-rullpontoner 
•  Bryggdäck 400 x 240 cm
•  Landgång 300 x 123 eller 400 x 123 cm
•  Bärförmåga ca 1200 kg
•  ROLLERI 1000 -rullpontoner, 4 st till bryggdäcket,

1 st till landgången
•  Tryckimpregnerade trädelar
•  Pontoner av stöt- och frystålig UV-beständig polyeten (PE)

Artikelnummer
Bryggdäck: PLS661A
Landgång 300 x 123 cm: PLS661B
Landgång 400 x 123 cm: PLS661D

•  Metalldetaljer i rostfritt stål
•  Innehåller alla instruktioner och beslag 

för monteringen
•  Bryggdäcket kan vändas 90°, kontakta 

försäljningen för mer info!
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JOKA POIKA
Byggsatsbrygga med lådpontoner
Förmånlig och smidig brygga i ett grundutförande
som passar till varje strand 

•  Bryggdäck 304 x 200 cm
•  Landgång 300 x 123 eller 400 x 123 cm
•  Bärförmåga ca 640 kg
•  PW-lådpontoner; 4 st till plattformen, 1 st till landgången
•  Tryckimpregnerade trädelar
•  Pontoner av stöt- och frystålig UV-beständig polyeten (PE)
•  Metalldelarna i rostfritt stål
•  Innehåller alla instruktioner och beslag för monteringen

Artikelnummer
Bryggdäck: PLS661E
Landgång 300 x 123 cm: PLS661F
Landgång 400 x 123 cm: PLS661G

Landgång, bryggdäck 
och pontoner kan 
beställas separat.
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Pontoner

•  Roterande ROLLERI-rullpontonen är gjord för att underlätta
förflyttning samt isättning och upptagning av bryggan

•  Den slag- och frosttåliga ROLLERI-rullpontonen är tillverkad i
UV-beständig polyeten (PE)

•  Innehåller skruvar och brickor för fastsättning (rostfritt stål)
(rullpontonens fästjärn säljs separat)

•  Tillgänglig i två olika storlekar:

ROLLERI 1300
•  Bredd 1300 mm, diam. 600 mm
•  Bärförmåga 340 kg 

Artikelnummer:   PLS181A

ROLLERI 1000
•  Bredd 1000 mm, diam. 600 mm
•  Bärförmåga 250 kg

Artikelnummer:   PLS191A

Fästjärn för
rullponton, 1 st
•  Rostfritt stål

Artikelnummer:   300375

PW-lådponton 
•  PE plast, utmärkt UV-beständighet
•  Bärförmåga 130 kg
•  Dimensioner 1140 x 600 x 300 mm 
•  Planerad för att fungera tillsammans 

med rullpontonen. Måtten passar 
samma ram som ROLLERI 1000.

Artikelnummer:   PLS221A
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Exempel:

Ø mm Längd m Bärighet kg/m

315 1 - 12 60

400 1 - 12 90

500 1 - 12 150
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Rörpontoner
•  Maximal längd 12 m
•  Vinklad ände (45°) eller rak ände
•  Vi levererar även olika fästen

Rörpontoner 
tillverkas enligt de 
mått som kunden 

tillhandahåller
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