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Classic betongbrygger 
Standard betongbrygger, bølgedempere og flytekaier

• Tradisjonell bryggemodell
• Enkelt og funksjonelt design
• Lave livsløpskostnader ved å slippe 

fremtidige utskiftinger av brygge
• Sammenkobling med lange 

wirekoblinger
• Gjennomgående stag til fenderfeste

Classic betongbrygge  
er forberedt for montering av strøm 
og vannposter med nedstøpte Ø110 
rør gjennom senter av bryggen og 
forgreninger ut til hver side på midten.

Strøm, lys og vannposter kan enkelt 
festes til aluminiumslokk som ligger over 
strøm-/vannuttakene.
 
Classic flytebrygge i betong har pent 
design og sklisikker overflate. Bryggene 

sammenkobles med spennwire i hele 
bryggepirens lengde.
 
Fenderverket festes ved hjelp av 
gjennomgående stag, som ikke utsetter 
betongen for strekkkrefter. Bryggene har 
et bredt spekter av opsjoner, hullbilder 
for lysmaster, ekstra pullertfester, 
skvettvern, drivstoffpumper, samt 
koblingsbrygger og mye mer.

Materialkvalitet:
Armering: B500C, 8 mm K335 
nettarmering med dobbelt av krav til 
minimums-armering. Dimensjonering av 
armering er i henhold til Norsk standard 
for aggressivt miljø (sjø).
Flytemateriale: EPS S80
Betong: B45 (trykkfasthet). 
Bestandighetsklasse MF40. Tilsatt 
glassfiber.
Overflate: Børstet overflate for 
sklisikring.

Definisjon:
L =  Total lengde uten buffere
H =  Høyde
D.R. =  Dypgang
F.B. =  Fribord
W =  Bredde
WA =  Totalbredde (B + 30 cm)
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Betongbrygge, Classic, leveres i bredder 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m og 5,0 m og lengder fra 10,8 m til 20,4 m med 1,2 m intervaller. 
Tabell viser vekt og fribord på noen utvalgte dimensjoner. For å finne data for andre lengder se fullstendig tabell www.orstamarina.no eller kontakt oss.

Fenderstokk med slitebord: b=126 x h=148 mm, impregneringsklasse AB.
Vi leverer en rekke ulike størrelser og dimensjoner på betongbrygger, bølgedempere og flytekaier.

Pris på forespørsel. 

Type/høyde Lengde (m) Bredde (m) Fribord (cm) Vekt (tonn) Kanaler

Betongbrygge
H=105 cm

Fra  10,8 2,4 - 3,0 - 4,0 50 - 58 14,5 - 19,8 1

Til    20,4 2,4 - 3,0 - 4,0 55 - 63 22,6 - 31,3 1

Bølgedemper
H=160 cm

Fra  10,8 3,0 - 4,0 - 5,0 46 - 57 21,8 - 29,0 1

Til    20,4 3,0 - 4,0 - 5,0 52 - 62 35,0 - 46,4 1

Kaimodell
H=160 cm

Fra  10,8 3,0 - 4,0 101 - 102 20,8 - 27,4 1

Til    20,4 3,0 - 4,0 107 - 108 32,6 - 43,3 1


