BADSTEGAR MED TILLBEHÖR.

Grupp 30:

SF BADSTEGAR

Marknadens mest
sålda BadStegar.

I BYGGSATS.
Välj mellan Trä eller
AluminiumFotsteg.

Vår egentillverkade BadStege är gjord av 38 mm:s dubbla
stålrör som är in- och utvändigt varmgalvaniserade genom
doppning i zinkbadet - det är vår garanti för en lång livslängd utan underhåll.
Stegprofilerna är halkfria och tillverkade av endera tryckimpregnerat virke eller anodiserad aluminium.
Lejdarna skruvas ihop med fotstegen med hjälp av rostfria
vagnsbultar på fastsvetsade bärplåtar.
Handtagens höjd över bryggan är
0,75 meter och det måttet ingår i
den totala höjden i nedanstående
tabeller.
De lösa stegen levereras komplett i
en kartong tillsammans med skruvar och monteringsanvisningen.
Stegen lutar efter fastmonteringen
på bryggkanten 15° från vertikallinjen.
Badstegen har en helt ny infästning
av fotstegen i lejdarna för att förhindra onödiga klämningsolyckor.
Stegavståndet i höjdled är 25 cm.
Stegen är mycket lättmonterad.
Se över stegen efter galv så att
inga vassa piggar finns kvar.
MED TRÄSTEG.
ANTAL TOT. HÖJD
STEG
METER

4
6
9
11

1,85
2,35
3,05
3,60

BREDD
METER

0,6
0,6
0,6
0,6

MED ALUMINIUMSTEG.

FRAKT VIKT
VOLYM KG

0,07
0,09
0,11
0,13

20
25
30
35

ARTIKEL
NUMMER

30 0090
30 0091
30 0092
30 0093

Valet av rätt
badstege
underlättas
av regeln:
Alltid 3 steg
under vattenytan.

ANTAL TOT. HÖJD
STEG
METER

4
6
9
11

1,85
2,35
3,05
3,60

BREDD
METER

0,6
0,6
0,6
0,6

SNABBFÄSTE,
SNABB-BRYGGFÄSTE.

FRAKT VIKT
VOLYM KG

0,07
0,09
0,11
0,13

20
25
30
35

ARTIKEL
NUMMER

30 0100
30 0101
30 0102
30 0103

PÅ BRYGGAN.
ARTIKEL

30 0145

Många av våra kunder har önskemål om att snabbt kunna demontera
stegen från bryggan – främst inför vintern.
Parfästskenorna är utformade i anodiserad sjöaluminium.
Skenorna skruvas stadigvarande ovanpå bryggdäcket med de medföljande
specialskruvarna. Ovanpå skenorna fästes sedan stegen snabbt med medföljande insexbultar av specialutformning.
En insexnyckel för dessa skruvar ingår i snabbfästpaketet.
Att vi valt samtliga skruvar med insexfattning beror på att det försvårar
demontering av obehöriga. Skenorna säljes parvis i en komplett sats och
passar alla SF-stegar.
Alla Leveranser sker med vårt ansvar enligt våra leveransbestämmelser av den 1.1.2005.
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HOPPTORN MED TILLBEHÖR.

SF HOPPTORN,

1 METER.

Grupp 31 och 12:

HOPPTORN, 1 METER,

31 0500

Hopptornet består av en 4-stegs badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål. Däckningen på översidan
är gjord av räfflat och avspänningshyvlat, tryckimpregnerat virke.
Fotstegen är fastskruvade i lejdarsidorna och tillverkade i sjöanodiserad aluminium. Monteringsbeslag för infästning av
stativet i fram- och bakkanten mot underlaget ingår i priset.
Höjden anger måttet då tornet är monterat på vår hopptornsbrygga.
Se till att Du alltid har ett tillräckligt och fritt vattendjup inom tornets hoppområde. I detta fallet rekommenderar vi
3 - 4 meter. Kontrollera inför varje säsong att inga föremål har tillkommit under vintertiden på botten och som inte skall
finnas där.
Vi rekommenderar också användning av någon av våra anvisningsskyltar på bryggkanten (grupp 26).
Använd varningsskyltar så att inte
onödiga olyckor behöver inträffa.

SF HOPPTORN,

2 METER.

HOPPTORN, 2 METER,

SKYLT 26 0110

31 0510

Hopptornet består av en 6-stegs Badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål.
Däckningen på översidan är gjord av tryckimpregnerad furu och tornet levereras komplett
monterat från fabriken. Alla beslag för monteringen på flytbryggan ingår.
För montering på flytbrygga rekommenderar vi vår hopptornsbrygga som Du återfinner som förslag
i slutet av katalogen. Denna brygga är flytkompenserad för att uppta vikten av hopptornet.
Monteringsbeslagen för monteringen av Tornet på bryggan ingår. Rekommenderat vattendjup
inom hoppsektorn är 4 - 5 meter.
Gör regelbundna besiktningar av sjöbotten med avsikt på främmande föremål.

För montering av hopptorn utanför de erbjudna paketen
rekommenderar vi följande bryggor som är flytkompenserade.
HOPPTORNSBRYGGA, 2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 met.
HOPPTORNSBRYGGA, 2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 met.

12 2450
12 2461

Använd varningsskyltar så att inte onödiga olyckor behöver inträffa.
Dessa skyltar spikmonteras få bryggans ramkant och ingår monterade på varje hopptornspaket som vi levererar.

Alla Leveranser sker med vårt ansvar enligt våra leveransbestämmelser av den 1.1.2005.
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Grupp 31och 12:

HOPPTORN MED TILLBEHÖR.

HOPPTORN 3 METER,

3 UTHOPP.

Hopptornet tillverkas av rektangulära stålrörsprofiler och är varmgalvaniserat.
Hoppavsatserna är på 1, 2 och 3 meters höjd med olika uthoppsvinklar för att undvika
olycksfall. Alla uthoppsplattformar har en gemensam stege.
Hoppavsatserna är beklädda med tryckimpregnerat virke.
Alla fotsteg är utförda av trästeg som är fastskruvade med rostfria vagnsbultar. För
fraktens skull levereras hopptornet i tre delar för ihopmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringsbeslag mot bryggan medföljer och ingår i priset. Hopptornet har
en höjd från vattenytan upp till det översta uthoppet
c:a 3 meter. Mittuthoppet är en meter lägre och det understa uthoppet är c:a 1,2
meter över vattenytan. Måtten gäller då hopptornet är monterat på sin hopptornsplattform. Skall hopptornet vara friflytande bör våra hopptornsflottar användas.
Dom har kompenserad flytkraft för hopptornets egen tyngd utan snedflytning.
Se till att vattendjupet inom tornets hoppzon är det dubbla mot tornets hopphöjd.
Kontrollera också att inga befintliga eller glömda föremål finns på sjöns botten.
Vårt egentillverkade hopptorn levereras till kunden i tre delar för slutmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringshål och förstärkningar för detta är prefabricerat på fabriken.
Tornet kan fästas på såväl fasta som flytande bryggor och monteringsbeslagen medföljer i priset.
HoppTornet är doppgalvaniserat som ger ett fullgott rostskydd på såväl in- som utsidan av rörkonstruktionen.
Infästningen på bryggan eller rampen sker i framkanten med tre vinkelbeslag och i bakkanten av kraftiga överfall på bottenstativet.
Alla fästbeslagen som ingår i leveransen är galvaniserade.

HOPPTORN, 3 METER,

31 0520

3 meters HoppTorn med Plattform

TEKNISKA UPPGIFTER PÅ TORNET:
Fraktvolym:
7 kbm
Egenvikt:
c:a 250 kg
Levereras i tre delar för bultmontering av beslagen på plats
i färdiga bulthål.
Alla ingående komponenter
ingår och allt stål är
Doppgalvaniserat för en lång
livslängd utan underhåll.

Stativet på bryggdäcket kan döljas under en lös bryggramp.
Rampen är tillverkad i bryggdäckets utseende av impregnerat miljövirke och skyddar mot onödiga skador. Däcket är ett extra tillbehör.

DÄCKSRAMP

31 0522

Skyltarna är avsedda att placeras på bryggans ramkant. Skylten
är standard på alla våra Hopptornspaket och kan extrabeställas för
andra monteringsplatser.
VARNINGSSKYLT 26 0110
Skyltmåttet är 130 x 900 mm.

HOPPTORNSBRYGGOR,

FÖR ALLA HOPPTORN.

Hopptornsbryggorna är specialtillverkade med en blockplacering
och blandning som kompenserar Hopptornets tyngd och belastningen av användarna.
Därmed ökar svårigheten för oönskad tippning av okynniga ungdomsgäng. Vi har även paketlösningar av kompletta hopptorn med bryggor.
Paketen innehåller Plattform, Hopptorn och BadStege i 4- stegsmodell.
Alla kopplingsbeslag över vattnet ingår.
Paketen finner Du i vår prislista under grupp 12 och motsvarar
10–15% rabatt på normalpriset.
HOPPTORNSBRYGGA,
HOPPTORNSBRYGGA,
TORNPLATTFORM,
TORNPLATTFORM,

2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 meter
2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 meter
4.8x5.15 m, för 3 meters HoppTorn
4.8x6.25 m, för 3 meters HoppTorn

Alla Leveranser sker med vårt ansvar enligt våra leveransbestämmelser av den 1.1.2005.

12 2450
12 2461
12 4850
12 4860
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SVIKTBRÄDOR MED TILLBEHÖR.

SVIKTBRÄDA,

Grupp 31:

MED / UTAN MONTERAD HALKMATTA.

Vår sviktbräda är en limträkonstruktion av tryckimpregnerad furu.
Längden är 4.500 mm och bredden 500 mm. Tjockleken i framkanten är
40 mm och i bakkanten 100 mm. Produkten är godkänd av Svensk
Limkontroll. Hållfasthet L400D. Limningsklass U. Oljad. En mycket starkt
konstruktion med god fjädring. Vikt 64 kg. Brädan är vid leveransen
bestruken med 2 lager träskydd och bör därefter regelbundet underhållas
med samma behandling.

I sviktbrädans fram- och bakkant sitter förstärkningsjärn monterade för att förhindra böjning av limträet i sidled.
Alla sviktbrädor föreslås ha påmonterad kokosmatta i 450 mm bredd från
fabriken för att undvika halkrisken.
SVIKTBRÄDA,
SVIKTBRÄDA,
SVIKTBRÄDA,

Naken, Utan Beslag
Mont Beslag och alla Fästen
Alla Fästen, Mont. Kokosmatta

SVIKTSTÄLLNING,

31 0650
31 0651
31 0655

1,2 METER HÖG.

Sviktställningen är 1,2 meter hög och räckenas höjd är 900 mm.
Ställningskonstruktionen är tillverkad av rektangulära rör och är varmgalvaniserad.
Räckena är formade av 38 mm stålrör och höjden över sviktbrädan är 900 mm.
Stegen är halkfria i tryckimpregnerat,
specialhyvlat furuvirke.
2 st bryggmonteringsbeslag samt fäststativ för
sviktbrädan ingår i priset.
Vikten är 165 kg komplett. Sviktbrädan ingår ej i sviktställningens grundutförande
utan beställes separat enligt respektive artikelnummmer på denna sida.
SVIKTTORN,
SVIKTTORN,
SVIKTTORN,

FÄSTSTATIV,

Enbart Tornet inkl. Bryggfästen
med Sviktbräda, Utan KokosMatta
med SviktBräda, Mont. KokosMatta

31 0680
31 0681
31 0682

TILL SVIKTBRÄDOR.

Stativet för sviktbrädan är avsett för fastsättning i betongplint eller brygga. Fäststativet monteras 2.000 mm bakom det fjädrande gummibelagda stödet. Allt stål är varmgalvaniserat.
Alla beslag ingår från fabriken då Du köper en komplett sviktbräda med fästen.
Vikten är 16 kg totalt för alla 3 beslagen tillsammans.
SVIKTFÖRSTÄRKNING,
MITTRE SVIKTSTÖD,
BAKRE SVIKTFÄSTE,

Främre Brädbeslag
Med Gummidämpare
Ledat i 3 delar. Fzv.

31 0658
31 0657
31 0656

KOKOSMATTA.

PER METER
ELLER RULLE.

En Sviktbräda eller Brygga kan, när den blir blöt, vara mycket hal.
Man bör ha ett halksäkert skydd för att undvika olyckor. Vår halkmatta är
vävd av stryktåliga kokosfiber utan undervarp och finns i bredderna 450 resp.
900 mm. Mattan spikas fast i kanterna med ett c/c av 100 mm.
Skall mattan fästas på vår sviktbräda bör längden vara 4.800 mm. Nedanstående artiklar är prissatta per meter. Fästspikar beställes extra.
En lång livslängd på mattan garanteras. Rullängden är 30 meter.

HalkMattan kan levereras i Rullar med längden 30 lpm. FästSpik ingår.

KOKOSMATTA, Bredd 450 mm, Våffelmönstrad
KOKOSMATTA, Bredd 900 mm, Våffelmönstrad
PAPPSPIK, 35x2,5 mm, Fzv, FörPackn. 40 st.

Alla Leveranser sker med vårt ansvar enligt våra leveransbestämmelser av den 1.1.2005.
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31 0670
31 0671
31 0671

MINISVIKT

Grupp 31:

MINISVIKTEN

– LITEN MEN STOR.

Den här bilden är ett nostalgifoto
som funnits med i våra kataloger
sedan 1965. Och vi tänker låta den
hänga med några år till. . .

ARTIKEL

31 0600

En till formatet liten svikt men med samma fjädring och hoppkänsla som
en stor svikt har. Priset passar alla plånböcker genom nya komponentleverantörer till sviktbrädan.
Mini-Svikten är avsedd för alla vatten där hoppdjupet är tillräckligt.
Sviktbrädan har måtten 1.200x460 mm och är tillverkad i limträ.
Stativet är tillverkat i varmgalvaniserat stål. Dubbla fästen kan beställas.
MINI-svikten levereras med monterad kokosmatta som standard för att
minska halkrisken.

Svikten justeras vid behov med lätthet från Junior till Vuxenläge.
Vid leveransen från fabriken är alltid MINI-svikten inställd i HD-läget
(vuxen) på fjäderkraften.

Så här enkelt ställer Du om Sviktmotståndet från HD till Junior !
Lossa fjädrarnas nedre fästbultar i stålstativet. Det göres bäst med en 14 mm lednyckel.
Lossa sedan de övre bultarna med samma nyckel. Vrid hela fästet ett halvt varv och sätt till
baka de övre bultarna i samma fästhål.
Montera fjädrarnas nedre fästbultar i de nitmuttrar som är belägna längre bak på stålstativet.
Nu har Du minskat fjäderkraften med 20-25 kg och motståndet är ”Junior”.

MINI-svikten är en produkt
som vi är mycket stolta för att
ha vidareutvecklat till att
passa alla - stora som små.

Justerbara Fjäderfästen.
Högre eller lägre Fjäderkraft som
Du lätt ändrar om själv.
Ett spontant uttalande från våra Kunder:

MiniSvikten borde finnas på alla Badbryggor . . .

Alla Leveranser sker med vårt ansvar enligt våra leveransbestämmelser av den 1.1.2005.
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