
Timrade Flytbryggor

För Er som vill ha en högklassig och stabil 
brygga byggd med kunskap och erfarenhet!

Timrade Flytbryggor byggs av ”amerika-
nen i Vaxholm” David Quinlan som börja-
de bygga timrade bryggor redan 1995 och 
sedan 2005 håller David till i Vaxholm.
Flytkistorna byggs vid Byggarnas Partners 
sjögrind. Tidigare XL-Bygg

Vid förfrågningar om en timrad flytbrygga 
eller offert vänligen kontakta oss.

Kan levereras i hela Norden! 
Bryggan är registrerad för design hos PRV (Patent och Registreringsverket)

070-573 90 33   info@treetop.nu   www.treetop.nu
www.treetop.nu

David Quinlan  070-573 90 33   
info@treetop.nu



Våra timrade flytbryggor ser ut och känns som en stenkista.
Stenkista utan stenar? Ja,enklare och billigare!

•  Byggd med NTR klass A tryckimpregnerade stockar 15cm x 22.5cm 
•  Hörnen är gjorda med traditionella laxknutar, se bilder  
•  Tyngden ger en väldigt stabil brygga jämfört med andra flytbryggor 
•  Lika stabil som en betongbrygga
•  Allt trä på bryggan är tryckimpregnerat, vilket ger bryggan längre livslängd   
•  Bryggor kan byggas i sektioner och lätt kopplas ihop med varandra för att bli längre eller       
    L-formade. En L-formad flytbrygga ökar stabiliteten ytterligare.  
•  Bryggan byggs helt efter dina önskemål. 
•  Flythöjden kan varieras allt efter era önskemål, bredden på en rektangulär brygga bör        
    vara 2500 mm eller mer. Badbrygga kan vara smalare.   
•  Bryggan byggs med ett trädäck (som är 45 mm tjock) med dimensionen 45mm x 145mm  
    och ramen med 45mm x 170mm.  
•  Flytmaterialet i bryggan består av expanderad polystyren(cellplast)
•  I varje hörn finns ett 150mm stålrör med sprint avsett för anslutning till kätting för 
   förtöjning.
•  Varje flytbrygga är handbyggd och byggs enligt dina önskemål, därför blir varje brygga  
   unik!

Har du för djupt eller för dålig botten för att bygga en stenkista?
Kanske vill du kunna flytta din brygga men du tycker om utseendet
på en stenkista? Då måste du titta på vår timrade flytbrygga!


