Produktkatalog

Brygger for Kvalitet!

PROFF HAVNER

PRIVATE HAVNER

EKSKLUSIVE BRYGGER

PRIVATE BRYGGER

Telebryggen produserer, selger og monterer alle typer flytebryggeløsninger. Vi dekker enhver kundes behov fra enkle, private flytebrygger
til store marinaer for den profesjonelle bruker. Vi har også en løsning
for deg som ønsker en brygge for et arrangement eller for en
kortere periode. Våre utleie brygger vil da være en fin løsning.
Selskapet har opparbeidet seg en stor kompetanse som er baserer
seg på 19 års erfaring med leveranser av flytebrygger over hele
Norge. Våre medarbeidere vet hvilke krav som stilles til våre produkter, derfor er produktutvikling viktig for oss. Vi utvikler våre produkter
og tjenester til en hver tid og har som ambisjon å bli en av landets
ledende produsenter av flytebrygger. Vi vil strekke oss langt i å bli din
troverdige og trygge leverandør.
Gjennom årene har Telebryggen mottatt flere nasjonale og internasjonale priser og har i mange år hatt et tett samarbeid med Innovasjon
Norge gjennom en rekke prosjekter. Med tanke på referanser som vi
gjerne trekker frem, nevner vi Valle Marina i Bamble, Stathelle Marina,
Telemark - Knarberg Båtforening Nøtterøy i Vestfold - Sørlandets
Båtmesse, Arendal - Norboat “Båter i Sjøen” Sandvika - Solvik Båtforening, Bærum – Oslo Seilforening, Oslo og Skjærhalden i Østfold.
Våre verdier kan oppsummeres slik:

Kvalitet, kompetanse og troverdighet.
Brygger for Kvalitet!
Kontakt oss i dag for en videre dialog om ditt prosjekt.
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Proff havner
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Proff Havner
Skreddersydde løsninger til store havner

Telebryggen leverer nøkkelferdige marinaanlegg for store havner.
Optimalt design på store anlegg, for hundrevis av båtplasser kan være
en stor utfordring. Alle havner har ulike utfordringer, derfor kan våre
produkter skreddersys den enkelte havn. Lang fartstid og mange
referanser på store prosjekter gjør at Telebryggen har solid erfaring
med design, prosjektering og montering av komplette anlegg i alle
størrelser. Vår kombinasjon med bølgedemper og lettere brygger gir
optimale løsninger med tanke på holdbarhet og funksjonalitet såvel
som pris.
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REFERANSER:
Kundenavn

Type leveranse

Kongelig norsk seilforening
Grimstad MBF
Larvik Havnevesen
Svennevik, Vigeland
Holmestrand Kommune
Stathelle Marina
Grenland Havnevesen
Fevik Båtforening
Sollerud Båtforening
Solvik Båtforening
Oslo Seilforening
Gyssestad Båtforening
Lakseberget Båtforening
Tenvik Båtforening
Tenvik Brygge
Knarberg Båtforening

Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
Småbåthavn, betong/trebrygger
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
160m bølgedemper, Utrigger 8-12m
180m betongbrygger, 184 betong/trebrygge mm
Betong/trebrygge 72m, utriggere 7m
Betong/trebrygge
Betongbrygger
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
Bet/trebrygger og utriggere
Betongbrygge og utriggere
Betongbrygge og utriggere
Betongbrygger, betong/trebrygger, utriggere
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Private havner
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PRIVATE HAVNER
Funksjonelle løsninger, tiltalende design, bestandig kvalitet
Avhengig av behov og plassering finnes det uttallige varianter og
løsninger. Telebryggen har alle forutsetninger for å ta totalenterprise
på deres båthavn. Avanserte plan- og visualiseringsverktøy (3D)
hjelper oss i planleggingsfasen til å utvikle gode anlegg som fungerer
optimalt i sitt miljø. Vi kan stå for totalleveranse av alt fra små havner
til store marinaanlegg. Det sikrer flyt og fremgang i utviklings- og
monteringsfasen og gjør jobben langt enklere for utbygger.
Telebryggen har de senere år levert mange flytebrygger med eksklusive designpreg. Vi skreddersyr anlegget etter landskapet og øvrige
behov og vi hjelper mer enn gjerne til i planleggingsfasen. Telebryggens produkter er utviklet med brukerne i fokus. Med Telebryggens
gode løsninger legges forholdene til rette for et langt og godt båtliv
på sjøen.
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Kattøya, Olavsberget Porsgrunn
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Ekslusive brygger

11

Eksklusiv privat brygge
Den norske sommeren er kort, men vi vet å utnytte den godt,
derfor oppdager stadig flere båtlivets gleder i vårt kystnære land.
Avbildet ses en betongbrygge flislagt med granittstein.
Vi skreddesyr deres ønsker med de mest eksklusive materialer.
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Montering av “Kongebryggen” i Arendal
I anledning kongebesøket i Arendal. Leverte Telebryggen
betongtre brygge i fiskemønster med ekslusivt treverk.

Plan og bygingsloven
Vurderer du å legge ut brygge ved din eiendom skal du vite at den
nye Plan- og bygningsloven stiller omfattende krav til den som er
ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende i
forhold til tiltak på eiendom Deres. Dette omfatter også utlegging
av flytebrygger. Telebryggen har høy kompetanse på dette området.
Vi bistår gjerne med hele eller deler av søknadsprosessen.
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Luksusbryggen
I segmentet luksusbrygger finnes det uante muligheter. Fra enkle trebrygger med eksklusivt preg, til steinbelagte betongbrygger. Vi bruker
gjerne dekkebord i eksklusive tresorter, ofte med et mørkt eksotisk
utseende. Når dekkebordene legges i et fiskebensmønster, blir flytebryggen som et utemøbel å regne. Pullerter i høyglanset rustfritt stål,
eller dreide trepullerter er viktige detaljer. Utriggerne kan også kles
med trelemmer i samme tresort som hovedbryggen. Noen steder
kan det være både praktisk og flott med rekkverk på landgangen, selvfølgelig i stil med bryggens øvrige tresorter og materialer. Selv for
en erfaren båtfører er god fendring av båtplassen viktig for å unngå
riper i båten når det skal legges til. Derfor gjør vi fendring smakfullt
og elegant.
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Private brygger
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Vi innreder ditt private uterom
Telebryggen produserer og monterer alt fra enkle trebrygger
til store robuste betongbrygger. Avhengig av behov og plassering
finnes det uttallige varianter og løsninger.
Telebryggen tilbyr gratis befaring for og komme deres bryggeplaner
imøte. Vi følger prosjektet fra søknadsprossenen til sluttbefaring.
Telebryggen har Norges beste montører som tar seg av monteringen
av bryggene. Vi følger også opp med egne serviceavtaler for et lettere
vedlikehold av bryggene.
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Trebrygger
Trebrygger er en funksjonell flytebryggeløsning for rolige farvann i
sjøen og på innsjøer. De minste modellene passer på små tjern,
og er godt egnet som ilandstigningsbrygge på hytta.
Flyteelementene i trebryggen er plassert i båser i hele flaten av
bryggen. Dette gir en svært høy oppdrift og god stabilitet.
Flyteelementene er produsert av polyetylen som er et meget
hardt plastmateriale.

– en totalleverandør av ditt maritime miljø!

Teknisk spesifikasjoner trebrygge
Rammeverk
Dekkebord
Rammeverk, lettbrygge
Dekkebord, lettbrygge
Flyteelementer
Vekt
Fribord
Bæreevne
Båtfeste

trykkimpregnert furu 73 x 148
trykkimpregnert furu 28 x 120 med spor
trykkimpregnert furu 48 x 98
trykkimpregnert furu 21 x 110 med spor
flottører, 25 liter, polyetylen
eks. 2 x 6 meter ca 800 kg
ca 40 cm
eks. 2 x 6 meter ca 2500 kg
4 stk surringsringer

Samarbeidspartnere:
Etne Betong er vår hoved leverandør
av betongelementer og betongbrygger..

Kebony fremstilles av bioavfall.
Materialene har ingen negative
skadevirkninger på miljøet. Kebony krever
ingen form for vedlikehold utover normalt
renhold. Materialet er stivere og vesentlig
hardere enn ubehandlet trevirke.

Dykker firma med spesial kompetanse
på forskaling/undervannsstøp
og sprengnings arbeider
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Betong/trebrygge
Kombinasjonen betong/trebrygger er stødige på vannet. De flyter
godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet
kombinerer de gode egenskapene som betongflyte- elementene har
i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flytelementer i betong som er fylt med
ekspandert polystyren. Dette er de mest robuste flytelementene
som finnes i markedet. Flytelementene kan ikke synke, samtidig er de
så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet.
Betongflytelementer har også lengre levetid enn plastflottører.
Betong og trebryggene produseres i ett stykke uten ledd. Dermed
unngår man at alle bevegelseskreftene blir kanalisert gjennom et
punkt som dermed blir sårbart for slitasje, men heller fordeles utover
hele lengden.
Fås fra 7 meter og opp mot flere hundre meter.
Toppdekket består av 36 mm trykkimpregnerte furubord. Innfresede
spor på oversiden gir en ekstra sikring mot sklifare. På kortere flytebrygger kan toppdekket legges i et smakfullt fiskebensmønster. Vi kan
også levere dekkebord i en rekke eksklusive treslag som virkelig gir
bryggen et eksklusivt preg.

Teknisk spesifikasjoner betong/trebrygge
Isopor
Betong
Tykkelse i vegger
Tykkelse i top
Armering
Armeringskvalitet
Overdekning bøyler
Rammeverk
Dekkbord
Vekt
Fribord
Bæreevne

S-60 std
B35 MF 40 V/C –tall 0,4 Luftinnhold 5-6 %
50mm
30mm
fibertilsetning + galvanisert bøle i forkant
av hver bolt
B 500 NC
35mm
98x148 + 36x198 trykkimpregnert furu
trykkimpregnert furu 34x145 med spor
ca 400 kg/m
ca 40 cm
> 100 kg/m

Samarbeidspartnere:

Pr ofilhåndbok
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G. Coward AS

Betongbrygge
Flytebrygger i helstøpt betong er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av polystyren sørger for flyteevne og
i kombinasjon med innstøpt armert betong borger det for
lang levetid. På grunn av høy egenvekt og solid konstruksjon,
tåler betongbryggene tøffe værforhold. Den er godt egnet
på de mer værharde stedene og blir med fordel valgt til den
ytterste piren i havneanlegg der den også virker som beskyttelse mot bølger for resten av havna.
Størrelsen kan tilpasses de fleste behov, og etter nærmere
angivelse kan betongflytebryggene kobles sammen direkte i
ulike formasjoner.
Betongbryggene leveres med fenderstokk i trykkimpregnert furu som er skrudd fast på begge sider av bryggen med
kraftige syrefaste bolter. Trefenderen er lektet ut fra kanten
av bryggen. I tillegg er det montert et slitebord ytterst som
dekker over de kraftige mutrene.

Brygge
type
EBA
EBB
EBC
EBD
EBK-380
EBK-430
EBS-330
EBS-430
EBS2-330
EBS2-430

Høyde (m) Bredde (m)
u/ fender
0,9
0,9
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
2
2

2,40
3,00
2,40
3,00
3,50
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00

Bredde (m) Fribord (m)
m/fender
2,70
3,30
2,70
3,30
3,80
4,30
3,30
4,30
3,30
4,30

0,45
0,45
0,60
0,60
0,85
0,85
0,55
0,55
0,50
0,55

Teknisk spesifikasjoner betongbrygge
Isopor
Betong
Tykkelse i vegger
Armering
Armeringskvalitet
Overdekning
Fender
Slitebord
Lengder
Fribord
Bæreevne
Trekkerør

S - 60 std
B35 MF 40 V/C tall 0,4 Luftinnhold 5-6 %
75 - 90mm avhengig av størrelse på brygga
stålarmering + fibertilsetning
B 500 NC og B 500 NA
armering 35mm
trykkimpregnert furu 98 x 148
trykkimpregnert furu 36 x 148
fra 10 - 25m
45 - 85 cm avhengig av størrelse
>400 kg/m
i str 2”, 3” og 4”

10m

12m

Vekt (tonn)
Netto (kg/m2) Kobling
15m 18m 20m 22m
oppdrift
(tonn)

12
15
14,6
15,7
-

14
16,9
16,6
18,3
22,6
-

15,8
19,8
19,7
21,3
36,3
41,7
28
33,6
32,2
40,2

18
22,7
22,8
23,3
39,9
45,9
33,4
40
36,2
44,4

19,5 21
24,7 26,6
24,8
26,6
42,4
48,7
37
44,4
39,8
47,2
-

450
450
600
600
850
900
550
600
600
650

80
80/160
80/160
160
160
160/240
160/240
160/240
240
240

Tabellen er veiledende for standard brygger. Utrustning og tilpassninger vil forandre vekt og oppdrift data noe. Betongresept B35 MF 40. Glassfiber Febrin 1 kg pr m3.
Plastfiber Macro 3kg pr m3. Mapeair 2,5dl pr m3. Kraftig stålarmering av brygger med K335 armeringsnett, Ø10-16mm armeringsjern og Ø16mm Kamstål.
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Deler/ekstrautstyr
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Endekobling for betongbrygge

10 - 25 mm kjetting

8 - 32 mm sjkater div.

24 - 36 rørkanse div.

Wireklemme

Hamptau

Tau, 12 - 36 mm

Fjellbolt Ø25

Fjellbolt, Ø36

Kamjern, 32 - 230

Seaflex, strekkavlaster
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Landfeste, flattjern

Ankefeste, trebrygge

Trekantlem

Flottørfeste, gangbarbom

Ankerfeste, trebrygge vinkel

Kebony

Landfestebeslag, betong/tre

Bryggebeslag, ett-øre, hjørne
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Trekantlem, avslutning

Teak håndløper, for stållanggang

100023

Impregnert furu, rillet

Navnet kommer

Megawood, kompositt rillet

Bryggebeslag, to-øre, venstre

Kebony sys, rillet

Pullert, syrefast børstet/blank

Pullert, sammeleggbar, syrefast

Livbøye Telebryggen

Pullert Telebryggen, stor, Kebony tredekk

Pullert kryss, VG

Pullert furu, betong/trebrygge

Pullert lTelebryggen, liten, Kebony tredekk

Surringsringer, div størrelser
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Landfeste, stållanggang

Kebony bryggedekke

Redningleider, gul

Langgang, tre 3-5 meter

Ekstra trinn badestige

Bøyer kort/lang stav, ulike størrelser

Alfa beta strømsøyle
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Badestige, sammenleggbar

Rullestolovergang, aluminium

Gummiovergang hengsel

Trehengsle, gummi

Fortøyningsfeste ytre

Lemholder

Trehengsle komplett

Trehengsle rør, jollebom

Fortøyningsfeste til gangvei 40x450x6

Testål, hengslerør

U-henglse gummi, betongbrygge

Hengsle, veggmontering

Flottør 90 (200, 350, 400 L)

Flottørfeste ytre flosshatt

Hengslebolt 16x180mm

U-hengsle, tre/betongbrygge

Gangveiholder, VG

Ankerfeste rett, betong/tre

Fortøyningsfeste indre
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100023

Navnet kommer

100023

Navnet kommer

Strekkavlaster

Wirekobling, betongbrygge 730mm

Adapter, utrigger

Flottørfeste klemrør, ytre

Buffer/demper 150x160 Wirekobling

Parmafender, luftfylt fender

Glideplate, 2 x små plater

Stålplate, wirekobling

Rundskive, wirekobling

Parma fender, flat med ledd

Fenderkanal, fortøying bortover

Trehengsle, rør 10-12 utriggere

Rundskive endekobling, betongsøyle

Dokkaddfender, sort, blå, hvit

100023

100023

Betong element, betong/tre brygger

27

Navnet kommer

Navnet kommer

Utriggere
Utriggerne kan brukes for fortøyning av båter både på flytebrygger og faste
bryggekanter i forholdsvis rolige farvann. Vi produserer dem i lengder fra
5 til12 meter.
Det vanlige er at de monteres som annenhver gangbar og fortøyningsbom,
som gjør at alle båteierne kan gå ut på den ene siden av båten.
For å vurdere lengden på utriggerne i forhold til båtstørrelsen, er det
mange forhold som spiller inn. Dette må vurderes nærmere, men vi kan vel si
at båten bør normalt ikke være mer enn 1,5 meter lengere enn utriggeren.
Dersom det skal monteres utriggere bare på den ene siden av en flytebrygge,
vil den flyte skjevt på grunn av vekten. En måte å løse dette på er å montere
ekstra flottører nærmere byggekanten. Den ekstra oppdriften reduserer
vektbelastningen. De fleste utriggerne kan også leveres som en avslutningsbom
(bare ett stag). Vi kan også levere utriggere hvor bomrøret ikke er 90
grader på bryggekanten. Flytehøyden er ca. 50 cm.
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Typer

Lengde

Flottør

Jollebom
Jollebom
Fortøyningsbom
Fortøyningsbom
Fortøyningsbom
Fortøyningsbom
Gangbar utrigger
Gangbar utrigger
Gangbar utrigger
Gangbar utrigger

5 meter
6 meter
6 meter
7 meter
8 meter
10 meter
6 meter
7 meter
8 meter
10 meter

90 liter
90 liter
200 liter
200 liter
200 liter
187+200 liter
400 liter
400 liter
400 liter
350+400 liter

Hengsle type

Bruksområde

Vinkelhengsle
Gummihengsle
T-stålhengsle
U-hengsle

Standard
Støysvak,sterk
T-stål skinne
Betongflytebrygger

Teknisk spesifikasjoner utriggere
Bomrør Firkantrør i varmgalvanisert stål: 100 x 100 x 3
Jollebom Firkantrør i varmgalvanisert stål: 70 x 40 x 3
Trelemmer Furubord, trykkimp. med spor: 21 x 110
Flottør, gangbar Polyetylen, fylt med polyuretan: 50 x 60 x 1500
Flottør, fortøyning Polyetylen, fylt med polyuretan: 25 x 60 x 1500
Flottør, jollebom Polyetylen, fylt med polyuretan: 25 x 60 x 750
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Underleverandør

Strømsøyler og belysning til brygga
Telebryggen er forhandler av El-Bjørn
Strømsøylene ALFA og BETA er spesielt utviklet for å tåle norsk klima og miljø.
Utviklingen er gjort i samarbeid med ledende norske bryggeprodusenter og
produksjonen foregår på Rud i Bærum.
Vi bruker kun kvalitetskomponenter og søylene er konstruert i aluminium, for å
lage et solid og moderne produkt. I tillegg til sitt stilsikre design er ALFA og BETA
først og fremst blitt kjent for sin gode brukervennlighet og lange levetid.
ALFA og BETA leveres i en rekke variante og kan tilpasses de fleste kunders
behov.

Noen fordeler du kan dra nytte av ved å investere
i strømsøylen fra El-bjørn:
- Låsbare kontakter
- Slitesterkt eloksert aluminiumschassis
- Skjult elektrisk anlegg
- Selvlukkende sikringsboks
- Kontakter beskyttende plassert
- Stødige, solide og robuste
- Alle tilkoblinger plassert 60 - 70 cm over bakken, beskytter mot snø og vann
- 3. part sertifisert og godkjent av NEMKO
- Tilfredsstiller norsk elektroteknisk norm NEK 400-2010

Strømsøyler kan valgfritt leveres med eller uten lys, vannkran
og slangeholder. 2 - 4 kontakter (i hht. Norsk norm nek 400)
og eventuelt selvregulerende varmekabel.
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Brygga
Når du velger Etnebrygga, er du garantert en brygge av høy kvalitet.
Den har en utpreget styrke og er et trygt valg, og vi stålpusser
bryggene våre for optimal finish. Vi er opptatt av å være
løsningsorienterte og har stor fleksibilitet i produksjonen.

Samarbeid
Telebryggen og Etnebetong har inngått en samarbeidsavtale.
Med kvaliteten på Etnebryggen og service apparatet til Telebryggen
Skal dette bli Norges beste produkt innen flytebryggebransjen.

Etne Betong
Etne Betong har siden starten i 1982 utviklet seg til å bli en solid
leverandør av betongvarer og ferdigbetong, og er Norges største
produsent av betongflytebrygger.
Virksomheten vår holder til på Tongane industriområde i Etne
kommune, 60 km øst for Haugesund.
Fleksibiliteten er vår fordel som en mindre bedrift. Om utfordringen
befinner seg på toppenav skitrekket eller ved hytta i sjøkanten – vi
leverer betongen der du trenger den. Ingen jobb er for liten, ingen
jobb er for stor!

Moderne produksjonsutstyr
Etne Betong er Norges største og mest moderne produsent av
betongflytebrygger, og vi leverte nær 200 brygger til våre kunder
i 2010. I 2004 flyttet vi produksjonen av brygger innendørs. Ved å
ha full kontroll med herdeprosessen, sikrer vi at hver eneste brygge
vi leverer har den samme høye kvaliteten. Etter utvidelse i 2010 har
Etne Betong nå 1800 kvadratmeter produksjonshall.
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www.telebryggen.no

Kontakt:

Brygger for Kvalitet!

Telebryggen AS
Plassen 46, Lahelle Industriområde
3919 Porsgrunn
Tlf: 35 55 13 90
post@telebryggen.no

