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TORISEVA-BRYGGAN 

Bryggan Toriseva består av olika element som kopplas ihop med varandra med specialfästen. Elementen 
kan kopplas ihop fritt i valfritt antal så att de passar just din strand. Ett element kan också användas som 
brygga på egen hand. 
 
Bryggan kan användas såväl i insjöområde som i kustområde. Elementet måste flyta i sin hela längd, och 
undersidan får inte skava mot en sten eller botten om vattennivån sjunker.  
   
Bryggan kan förses med räcke, bänk, gångbro och förankringspaket som extra utrustning. 
 

PRODUKTINFORMATION 

 

Toriseva-element 

Storlek 2,4 m x 1,2 m x 0,3 m 

Vikt 60 kg 

Bärighet 500 kg 

Färg Grå 

Material HDPE 

 
Produkten har två (2) års garanti mot fabrikationsfel. Garantin täcker ej indirekta kostnader för frakt, 
monteringsarbete o.s.v. För att garantin ska gälla måste instruktionerna i denna monterings-, bruks- och 
skötselinstruktion läsas igenom och följas. 
 
 

Toriseva-baspaketet 

Delförteckning Mängd [st] 

Toriseva-element 3 

Stege 1 

Fästen 
4  

(för en anslutning krävs 2 st) 
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MONTERING AV BRYGGA 

Elementen kan kopplas ihop både på längden och på bredden. Fästets placering kan bytas fritt genom att 
skruva loss det och sätta det på en ny plats. Fästpunkter finns på den långa sidan (4 st) och på den korta 
sidan (2 st). Elementen kan fästas i varandra på marken eller då de flyter i vattnet. Vilken metod som väljs 
beror på förhållandena på monteringsplatsen. 
 

FÄSTETS STRUKTUR 

 

 

 

 

 

 

1. Nedre fäste med fasta bultar 

2. Skyddsholkar av plast för fästbultar 
(4 st) 

3. Övre fästplatta med gångjärn 

4. Hattmuttrar 

 

IHOPKOPPLING AV ELEMENT  

Skjut skyddshylsorna av plast under bryggan på fästbultarna. Luta elementen som hamnar i rak linje med 
varandra på sidan och skjut fästena från bryggans undersida genom dem (Bild 1). Montera de övre 
skyddshylsorna på bryggans däck (Bild 2 till vänster). Montera därefter fästplattan med gångjärn (Bild 2A till 
höger) och fäst den med hattmuttern på andra sidan. Vänd den gångjärnsförsedda delen på den andra delen 
och skruva fast den andra hattmuttern (Bild 2B). Koppla ihop önskat antal element på detta sätt. Knuffa 
slutligen ner bryggan i vattnet.  
 

 
 
Bild 1. Fästena skjuts igenom från bryggans undersida 
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   Bild 2A. Montering av fästen     Bild 2B. Montering av fästen 
 
Om ett element ska monteras på tvären i slutet av bryggan (T-modell eller L-modell) gör man det enklast då 
bryggan är i vattnet. Montera då fästbultarna, skyddshylsorna av plast och fästplattan med gångjärn löst till 
det andra elementet med hattmutter så att inte fästet ramlar ner i vattnet. Om du har köpt ett förankringspaket 
som extrautrustning ska du fästa förankringsöglorna i bottenankaren på sjösidan i gavelelementet innan du 
knuffar ner bryggan i vattnet. Närmare anvisningar om förankring finns under ”Tillbehör och extrautrustning”. 
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TILLBEHÖR OCH EXTRAUTRUSTNING 

Toriseva-bryggan levereras i olika sammansättningar och alla delar finns att tillgå separat. Med hjälp av 
extrautrustning kan du skräddarsy bryggan efter just dina behov. 
 

 
 

BRYGGSTEGE 

Bryggstegen är tillverkad av aluminium. Montera stegen genom att trycka stegens fäststolpar i elementets 
håltagningar. Stegen kan monteras på valfri plats i elementet. 
 

RÄCKE OCH BÄNK 

Räcket och bänken är tillverkade av saltvattenbeständig aluminium och tryckimpregnerat trä. De monteras 
genom att tryckas ner i bryggans håltagningar. Monteringsmetoden och bänkens former kan ses på bilden 
ovan. Räcket kan endast monteras på elementets långa sida. 
 
Om du vill göra ett eget räcke eller egen bänk t.ex. av tryckimpregnerat trä kan du utnyttja bryggans 
fästpunkter för att montera plankan på vilken räcket eller bänken fästs. OBS! Räcket eller bänken ska fästas 
utan att hål görs i elementet. 
 

FÖRANKRING 

Det finns en mängd olika sätt att fästa bryggan i stranden beroende på strandens förhållanden. Det viktiga 
är att elementet inte skaver mot en sten, mark m.m. och att förankringen håller bryggan på plats. Dessa 
monteringsanvisningar är vägledande för brygganläggningar som placeras på sedvanliga platser och 
kan inte nödvändigtvis tillämpas på varje strand. Be alltid återförsäljaren eller tillverkaren om 
tilläggsanvisningar i situationer då bryggan ska placeras på speciella platser och i svåra 
monteringsförhållanden. Akta så att inte kättingar m.m. fastnar i dig.  Montera inte bryggan ensam. 
Iaktta försiktighet i varje arbetsfas. 
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• Vid förankring väljs ett lämpligt ställe för att fästa bryggan till stranden utifrån förhållandena. 
Förankringspaketet som finns att köpa som extrautrustning finns med fästen för mjuk strand 
(borrstänger) eller hård strand (klippkilor). Kättingar och fästen till bryggan ingår också i paketet. 

• Förankringskättingar osv. till strandsidan fästs i bryggans fästpunkter (håltagningar som normalt sett 
används för att fästa elementen i varandra). För att skydda kättingar eller vajrar från att skära sönder 
håltagningar ska håltagningarna skyddas på insidan med t.ex. separata hylsor. Förankringspaketet 
innehåller förankringsöglor som monteras i bryggans fästpunkter och i vilka de medföljande 
kättingarna fästs med hjälp av en skruvschackel.  

• Kättingar, vajrar eller liknande förankringstillbehör på sjösidan fästs i elementet på samma sätt som 
på strandsidan. Förankringspaketet innehåller kättingar och förankringsöglor för att montera dem i 
elementet.  

• Vid förankring av bryggan i gaveln på sjösidan ska vikter placeras på botten utifrån förhållandena, 
t.ex. enligt skissen på föregående sida. Bryggan placeras först i tänkt position och förankras tillfälligt 
med hjälp av t.ex. trästolpar. Två vikter fästs i förankringkättingarnas ändar och sänks med hjälp av 
en båt. Tips! Fäst en flytande lina i kättingens bryggände så att kättingen kan dras tillbaka om den 
ramlar i vattnet. Kättingen spänns till 45° graders vinkel och de andra två vikterna placeras intill 
bryggan. Därefter dras kättingen i kors fast i andra sidan av bryggan. Upprepa på andra sidan och 
spänn åt båda kättingar hårt. Förankringspaketet innehåller tillbehör för gaveln på strandsidan samt 
vikter, kättingar och förankringsöglor för gaveln på sjösidan. 

• Det är viktigt att de första vikterna i kättingen från bryggan ligger under bryggan eller direkt intill den 
så att de inte orsakar skada t.ex. när man simmar. Kättingarna som går till vikterna längst bort går 
alltså längs botten. 

 

GÅNGBRO 

Gångbron av tryckimpregnerat trä är 2,4 m x 0,8 m. Förutom gångbron inkluderar leveransen även alla 
tillbehör som behövs för att fästa den i bryggelementet. 
 
Gångbron fästs i elementets fästpunkter i gaveln på strandsidan. Säkerställ att marken under fästpunkten är 
jämn. Den fasta delen ska kunna röra sig fritt när vattennivån varierar. Säkerställ också att gångbron håller 
sig stadigt på land och under inga förhållanden kan falla och orsaka farliga situationer. 
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SKÖTSEL 

Elementen ska lyftas upp på land på hösten och eventuellt kondensvatten ska avlägsnas via 
dräneringspluggen (färg: vit) inuti elementet.  
 
Frigör elementen genom att öppna fästmuttrarna och lyfta loss elementen från varandra. Förvara elementen 
skyddade från ljus. Dräneringspluggen för kondensvatten ska sitta på plats under förvaringen. Om 
förhållandena tillåter kan bryggan också förvaras hel utan att elementen lossas från varandra. 
  
Tvätta elementen med biologiskt nedbrytbart tvättmedel med hjälp av en högtrycksvätt eller borste. Under 
användningssäsongen kan en hal smutshinna bildas på ytan. Denna ska tvättas bort regelbundet. 
 

ATT NOTERA VID MONTERING OCH ANVÄNDNING 

Allt som ska fästas i bryggan ska göras enligt anvisningarna och enbart i elementens befintliga håltagningar. 
Inga andra skruv- eller liknande fästen får göras. Elementet består av ett lager. Om man gör ett hål i det 
rinner vatten in direkt i elementet. 
 
Iaktta försiktighet vid alla faser av monteringen av bryggan och hopmonteringen av olika komponenter och 
montera inte bryggan ensam. Dessa monteringsanvisningar är vägledande och kan inte nödvändigtvis 
tillämpas i alla förhållanden.   
 
Lämna aldrig barn utan tillsyn på bryggan. Bryggan kan vara hal vid regn. 
 


