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Badebrygge m/stupebrett

Badebrygge med stupebrett/sittebenk. Brygga er bygd i trykkimpregnerte 
materialer og er på ca 4,5 m x 2,5 m. Leideren er i aluminium. Det er feste 
for ile midt under brygga, og det er flyteelementer i hjørnene. Badebrygga 
har hjørnebeslag for slep/ekstra feste og håndlist på langsidene. Husk sik-
ker plassering (at det ikker er steiner og at det er dypt nok) og godt vedlike-
hold.  
FL anbefaler at det under stupebrett er minst 3,5 meter dypt ved fjære sjø 
for 1-2 meter høye brett. Ved høyere brett, må det være dypere. Norges 
Svømmeforbund (www.svomming.no) har under svømmeanlegg, spesifika-
sjoner, blant annet mål for stupeinstallasjoner.

Rammen av 48x198 og  
inndelingen av 48x148 er ferdig og 
dekkes av 28x125.

Flyteelementer, hjørnebeslag og 
ilefestet midt under er montert. Det er 
en luke i brygga over festet til ilen.

Ilen ferdig støpt.

Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

                                     Ajour pr. juni 07

Kort omtale:



Universell utforming: Handlist og leider gjør at badebryggen i større grad kan brukes av 
bevegelseshemmede.

Flyteelementer ferdig montert. Leideren blir montert. Klar til bruk.

Kostnadsoverslag: kr 18.000,- kr 22.000,-  avhengig av kostnaden ved utlegging.

2 stk 48mm x 198mm                                  L = 4 600mm
2 stk 48mm x 198mm L = 2 400mm
2 stk 48mm x 148mm L = 4 500mm
15m 48mm x 148mm Tilkappes til avstivere
30m 36mm x 148mm Til innkassing av isopor

38 stk 28mm x 120mm L = 2 500mm. Terrassebord til dekke
4 stk flyteelementer av isopor 350 x 600 x 120mm

2 stk 48mm x 198mm L = 3 000mm. Til sittebenk/stupebrett
2 stk 28 x 48mm L = 4 000mm. Til håndlist

1 stk badeleider i aluminium m/rekkverk.Senterbeslag for feste til ile + ca. 
5 m kjetting og tauverk. Vekt på ile tilpasses stedlige forhold.
4 stk vinkel- beslag med øyefeste til slep og eventuelle ilefester dersom 
senterfeste ikke monteres. Festes med gjennomgående bolter.

Materialliste:




