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Oavsett om du söker en smidig, komplett och utbyggbar brygga 

till ditt sommarställe, en brygga till en badanläggning eller en 

marina har du kommit rätt. Hos oss finns det du behöver!

DACO FLYTBRYGGOR
 – i en klass för sig!



2

Daco Flytbryggor är det gemensamma namnet för våra 

bryggor för sommarstugor, badanläggningar samt små 

och stora marinor. Oavsett storlek så har de många 

gemensamma kännetecken.

Bryggorna är kompletta och färdiga att användas 

Stabila och genomtänkta bryggor 
som tål att användas.

direkt. Konstruktionen är speciell och skiljer sig från 

andra med sina genomtänkta lösningar i varje detalj. 

De stryktåliga, stabila och osänkbara pontonerna är ett 

typiskt exempel på detta.

Den stabila ramkonstruktionen har vi förstärkt med 
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kraftiga varmgalvaniserade hörnbeslag som klarar den 

tuffa och korrosiva miljön de utsätts för. Dessutom är 

bryggorna byggda av norrländskt tryckimpregnerat 

virke av högsta kvalitet och rötskyddsklass. Gillar du att 

gå barfota, då kommer du att uppskatta vårt finger-

skarvade virke och rundhyvlade träkanter. Det gör att 

du slipper uppstickande skarvar och vassa kanter.   

Lätta, ihopkopplingsbara bryggsektioner är något som 

våra kunder uppskattar. Du kan skräddarsy din brygga 

efter just dina behov. Och du kan enkelt komplettera din 

brygga när du vill att den ska växa i olika riktningar.  

För oss är kvalitet A och O och kvalitetstänkandet bör-

jar redan i konstruktionsstadiet. Bryggornas konstruktion 

och utseende är resultatet av flera årtionden av utveck-

lingsarbete. Vi söker hela tiden nya, smarta lösningar 

som gör vardagen lite enklare och smidigare för våra 

bryggkunder. Allt för att förstärka den där speciella 

Daco-känslan som finns i våra bryggor. Den har massor 

av våra bryggägare redan upplevt. Och berättat om för 

sina vänner och bekanta. Då tycker vi att vi lyckats bra.
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Det här är den perfekta 

bryggan för dig som har 

en stuga vid vattnet  eller 

en egen liten badvik. 

Bryggan blir den centrala 

punkten för dig som vill 

avnjuta sköna sommar-

dagar vid vattnet. Här kan 

du sola och bada, njuta av 

en kopp kaffe och kanske 

äta en sen middag i sol-

nedgången. Och natur-

ligtvis förtöja din båt. Är 

du lite mer aktiv än så tar 

du givetvis ett dopp från 

bryggan, och använder 

den kanske som startramp 

när du surfar eller åker 

vattenskidor.  

Eftersom den är uppbyggd i mindre sektioner blir den 

lätt att lägga ut på våren och ta in på senhösten. Stryk-

tåliga och osänkbara pontoner gör den stadig och den 

är givetvis förberedd för lin- eller kättingförankring. 

DACO D400-serien

Men kan även förses med beslag för rörförankring. 

Färdigmonterade varmförzinkade beslag gör att du 

kan nyttja bryggan direkt när den kommer i vattnet.
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Bryggorna bygger på flera komponenter som tillsam-

mans ger den där speciella Daco-känslan. Här ser du 

några exempel på vad vi menar:

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagtålig polyeten, 

har mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god 

stabilitet. Eftersom de är fyllda med ett block av cellplast 

blir pontonerna osänkbara. Även locken består av poly-

eten, som tål både UV-strålning, syror och oljor. Hela 

pontonkonstruktionen är med andra ord mycket stryk-

tålig, vilket ger lång livslängd. I 400-serien finns brygg- 

och landgångssektioner med upp till fyra pon toner med 

en flytkraft på hela 1 120 kilo!

Kraftiga varmgalvaniserade beslag

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta beslag som 

dels gör att du enkelt kan bygga ihop sektioner efter 

ditt behov. Men de möjliggör även förankring med linor 

och kättingar. Föredrar du hellre rörförankring finns 

givetvis även sådana beslag som extra tillbehör.

Landgångar med eller utan pontoner

För att din brygga ska komma ut en bit i vattnet kan du 

komplettera bryggan med en eller flera landgångar och 

färdiga lösningar för landanslutningar, med eller utan 

pontoner.

Många tillbehör

Många vill även komplettera sin badbrygga med en 

praktisk bryggstege för montering på kort- eller lång-

sidan. Stegen bygger på kraftiga varmförzinkade rör 

och halkskyddade fotsteg av tryckimpregnerat virke.

Bland övriga tillbehör finner du bl a förankrings-

beslag, förankringstyngder, handikappräcken, extra 

pon toner, avbärarlister och förtöjningsringar.  

Kännetecken för D400-serien
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Bryggsektion D404

Brygga med fyra pontoner.

Mått: 220 x 475 cm

Vikt: 250 kg

Flythöjd: 35 cm

Pontonernas flytkraft: 1120 kg

Landgång D401

Landgång med en ponton.

Mått: 120 x 475 cm

Vikt: 120 kg

Pontonens flytkraft: 280 kg

Landgång D402

Landgång med två pontoner.

Mått: 120 x 475 cm

Vikt: 130 kg

Pontonernas flytkraft: 560 kg

D400-seriens komponenter
400-seriens bryggor och landgångar kan kombineras 

på en mängd olika sätt. Här visar vi ett antal varianter 

som du kan välja mellan. Vi hjälper dig gärna med att  

anpassa bryggan enligt dina speciella behov och önskemål.
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Så här förankrar du din brygga

Förankringen av 400-seriens bryggor sker antingen 

med hjälp av kättingar som ansluts till bottenvikter/

ankarsten eller med hjälp av rör i bryggans fyra hörn. 

Rörförankring fungerar mycket bra vid låga vatten-

djup och sand- eller lerbotten. Vid högre vattendjup 

och svåra bottenförhållanden är förankring med bot-

tenvikter/ankarsten att föredra. Linan mellan bryggan 

och bottenförankringen kan vara av polyester eller 

varmförzinkad kätting. Längden bör vara ca 3 gånger 

vattendjupet.

Den vänstra bryggan är förankrad med kätting och 

bottenvikter. Den till höger har rörförankring i bryg-

gans fyra hörn.

Utläggningskombinationer
Här nedan ser du några varianter på  

utläggningskombinationer för 400-serien
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Praktisk badstege 
För att underlätta bad från bryggan kan du förse den 

med vår praktiska badstege. Den är tillverkad av kraft-

iga, varmförzinkade rör. Fotstegen 

är tillverkade i tryckimpregnerat och 

halkskyddat virke. 

Tillbehör 400-serien

Förtöjningsring

400-seriens bryggor kan anslutas på två olika sätt, antingen genom 

en fast landanslutning med förankrat gångplan eller genom flexibel 

anslutning med kättingar.

Olika landanslutningsalternativ

Den fasta landanslutningen görs med hjälp av ett 

gångplan som förankras med hjälp av armeringsjärn. 

Enheten fylls med sten eller betong. 

Den flexibla landanslutningen förankras med hjälp 

av kättingar, som innebär att landgången kan röra sig 

på det underliggande glidskyddet. 

Förtöjningsring-platta

Rörförankringsbeslag
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Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som väljer Daco Flytbryggor. Därför 

monteras samtliga enheter i 400-serien direkt i vår fabrik och är klara att använ-

das när du lägger ut bryggan i vattnet.

Enkel hantering i alla lägen

? !

0°

Transport från fabrik
Du kan välja mellan att hämta din brygga själv i vår 

fabrik med exempelvis personbilssläp eller beställa 

hemleveransen av oss. 

Utläggning av bryggorna
Förhållandena på platsen avgör hur utläggningen kan 

ske. I vissa fall kan de läggas i direkt från släpvagn, 

i andra fall kan det krävas traktor eller kranhjälp vid 

utläggningen. 

Upptagning av bryggorna
Vanliga alternativ för upptagning av bryggorna är 

med hjälp av fyrhjuling, bil eller vinsch. Upptagningen 

underlättas om man lägger ut plankor under pon-

tonerna.

Pontonerna klarar infrysning
Våra bryggpontoner är till-

verkade av slagtålig polyeten 

med lock i samma material. 

De klarar kyla och infrysning 

under vinterhalvåret. Om din 

brygga ligger i vatten utan 

isrörelser kan du låta den ligga kvar i vattnet över vin-

tern. Se bara till att du frigör den från land.

Frågor och funderingar
Har du frågor och funderingar? Ring oss så rätar vi ut 

dina frågetecken till utropstecken!

Och vi hjälper dig gärna att hitta just den lösning 

som passar ditt specifika behov. Du får gärna skicka oss 

bilder på hur det ser ut på den plats där du planerar 

din nya brygga. Bilderna skickar du enklast via mail 

eller MMS.
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Daco Flytbrygga D600
Mått: 220x600 cm

Vikt: 600 kg

Flytkraft: 1680 kg

Flythöjd: 46 cm

DACO D600-serien

Den väl tilltagna bredden och fler pontoner gör den 

mycket stabil och säker. Sektionerna är lätta och smidi-

ga att sjösätta och våra patenterade gummikopplingar 

gör att du lätt kopplar samman sektionerna helt enligt 

dina behov och önskemål. Vill du senare komplettera 

bryggan kopplar du bara på de nya sektionerna smi-

digt och enkelt. De unika beslagen är helt ljudlösa och 

tål rörelser åt alla håll. Du kan även komplettera 

bryggan med våra bommar, landgångar och 

andra tillbehör.

Här har du en båtbrygga med många användningsom-

råden. Den fungerar perfekt som större sommarstuge-

brygga och som gemensam brygga i samfällighets- och 

badanläggningar. Men givetvis även i småbåtshamnar 

och marinor. Du har säkert sett den på flera platser runt 

om i vårt land, eftersom vi har levererat en hel mängd 

båtbryggor genom åren.

D600-serien, som den här 

bryggmodellen kallas, är 

lite längre än vår 

badbrygga. 



10 11

Förutom att D600-bryggornas sektioner är betydligt 

längre än D400-seriens, har de i grunden samma kompo-

nenter som är kännetecknande för hela vårt sortiment. 

Den stora skillnaden handlar om kraftigare  dimensionerat 

ramvirke och ljudlösa bryggskarvar. Virket i D600-serien 

har en tjocklek på hela 34 mm, är välvt och fingerskarvat. 

Inget vatten blir liggande kvar på bryggan och du behö-

ver inte oroa dig för stickor i fötterna!

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagtålig polyeten, har 

mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god stabili-

tet. Eftersom pontonerna är fyllda med ett block av cellplast 

blir pontonen osänkbar. Även locken består av polyeten, 

som tål både UV-strålning, syror och oljor. Hela ponton-

konstruktionen är med andra ord mycket stryktålig, vilket 

ger lång livslängd. 600-seriens bryggsektioner är försedda 

med sex pontoner med en flytkraft på hela 1680 kilo!

Ljudlösa bryggskarvar

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta varmförzin-

kade beslag som dels gör att du enkelt kan bygga ihop 

sektioner efter ditt behov. Det handlar om en patenterad 

gummikoppling uppbyggd kring en stålkärna. Kopp-

lingen har mycket hög hållfasthet, tål rörelser i sid- och 

höjdled och dessutom helt ljudlös. Kopplingens kon-

struktion gör sammankopplingen enkel, vilket underlät-

tar arbetet med att lägga ut och ta in bryggsektionerna.

Landgångar med eller utan pontoner

För att din brygga ska komma ut en bit i vattnet kan du 

komplettera bryggan med en eller flera landgångar, med 

eller utan pontoner.

Många tillbehör

Många vill komplettera sin brygga med en praktisk 

bryggstege för montering på kort- eller långsidan. 

 Stegen bygger på kraftiga varmförzinkade rör och halk-

skyddade fotsteg av tryckimpregnerat virke.

Bland övriga tillbehör finner du bl a förankringsbe-

slag, förankringstyngder, handikappräcken, extra ponto-

ner, avbärarlister och förtöjningsringar.  

Om du vill kan vi även förse din brygga med en kanal 

för el och vatten, som täcks med en aluminiumprofil. 

Dessutom finns pollare med uttag för belysning, el och 

vatten som extra tillbehör.

Kännetecken för D600-serien

Pollare

Förankringsbeslag

Förtöjningsring

Förtöjningsplank

Profilkanal för vatten, el, mm
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D700-serien år vårt kraftigaste och stabilaste brygg-

system för både privata brygganläggningar och marinor. 

Sektionerna är 2,4 x 10 meter, men vi anpassar dem 

givetvis efter era speciella behov.  

Behöver ni vatten och el ut till båtarna förser vi bryg-

gorna med en servicekanal som täcks med en halkfri 

aluminiumprofil. Vi kan även förse sektionerna med 

pollare och ankringsbeslag om ni önskar det. 

DACO D700-serien

 
Daco Flytbrygga D700
Typ: Flytbrygga D700

Mått: 240x1000 cm

Vikt: 1200 kg

Flytkraft: 2800 kg

Flythöjd 52 cm

Våra kunder uppskattar verkligen D700-serien för 

att det är ett lätt och flexibelt bryggsystem med stora 

möjligheter, samtidigt som det ger en stabil kvalitets-

känsla. Bryggorna har mycket lång livslängd eftersom 

de är byggda på tryckimpregnerat norrländskt kvali-

tetsvirke och varmgalvaniserade detaljer. D700-bryg-

gorna är gjorda för att tåla hårt slitage. Och står pall 

mot både dåligt väder och lågt eller högt vattenstånd. 
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D700-serien bygger på välvt virke som underlättar vat-

tenavrinning och virket är givetvis fingerskarvat, som 

gör bryggan skön att gå på. Vi kan förse sektionerna 

med en servicekanal för bl a vatten och el om så önskas.

Osänkbara, stryktåliga pontoner

Pontonerna, som är tillverkade av slagtålig polyeten, 

har mycket hög flytkraft och ger samtidigt bryggan god 

stabilitet. Eftersom pontonerna är fyllda med ett block 

av cellplast blir pontonen osänkbar. Även locken består 

av polyeten, som tål både UV-strålning, syror och oljor. 

Hela pontonkonstruktionen är med andra ord mycket 

stryktålig, vilket ger lång livslängd. 

Ljudlösa bryggskarvar

I alla fyra hörnen hittar du kraftiga, smarta varmförzin-

kade beslag som dels gör att du enkelt kan bygga ihop 

sektioner efter ditt behov. Det handlar om en paten-

terad gummikoppling uppbyggd kring en stålkärna. 

Kopplingen har mycket hög hållfasthet, tål rörelser i 

sid- och höjdled och dessutom helt ljudlös. Koppling-

ens konstruktion gör sammankopplingen enkel, vilket 

underlättar arbetet med att lägga ut och ta in brygg-

sektionerna.

Många tillbehör

Vid många marinor finns önskemål om ankringsbe-

slag för stolpar som monteras på bryggan för att hålla 

bryggan på plats samtidigt som den kan följa vattnets 

rörelser. 

Förankringsbeslag och pollare är andra vanliga till-

behör till 700-seriens bryggsektioner.

Om du vill kan vi även förse din brygga med en 

kanal för el och vatten, som täcks med en aluminium-

profil. Dessutom finns pollare med uttag för belysning, 

el och vatten som extra tillbehör.

Kännetecken för D700-serien

Profil kanal för vatten, elProfilkanal för vatten, el, mm

Pollare

Förankringsbeslag

Förtöjningsring

Förtöjningsplank
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I många fall kan det vara praktiskt och smidigt att 

komplettera sin flytbrygga med en aluminiumland-

gång. I vårt sortiment finns landgångar i längder från 

3 meter till hela 16 meter. 

Fakta om aluminiumlandgångar

Längd upp till 6 meter. Tillval: räcke på en sida eller 

båda sidorna.

Längd 7-9 meter med räcke på en sida. Tillval: räcken 

på båda sidorna.

Längd 10-16 meter med räcken på båda sidorna.

Bredd: 1,25 meter.

Samtliga aluminiumlandgångar levereras med glid-

belag och förankringsöglor.

Tillval: 

Aluminiumlandgången kan kompletteras med betong-

landfäste samt gångplan i impregnerat trallvirke (upp 

till 8 meter).

Aluminiumlandgång
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Att köpa en flytbrygga från Daco är ett säkert köp. Vi har 

lång erfarenhet och ett brett kunnande av att tillverka 

stabila kvalitetsbryggor som verkligen tål att användas.

Bryggorna är kompletta och färdiga att använ d  as 

direkt. De skiljer sig från andra med sina genomtänkta 

lösningar i varje detalj. Du kan skräddarsy din brygga 

efter just dina behov. Och vill du komplettera sin brygga 

är det enkelt att bygga till den.

För oss är kvalitet A och O och kvalitetstänk andet 

Vi kan det mesta om flytbryggor

Vad har båtbryggan, sargen i hockeyarenan, spelar   bås-

et på fotbollsplanen, innebandysargen i idrottshallen 

och den flyttbara läktaren gemensamt?

Jo, chansen är stor att det står Daco på samt liga, 

eftersom vi är en stor leverantör av produkter inom 

fritidssektorn. Man kan faktiskt säga att fritiden är vår 

vardag, för det är den vi jobbar med varje dag. Med 

utveckling och tillverkning av nya produkter. 

Älvgatan 2, 934 41 Ersmark. Tel: 0910-72 31 00  
E-post: info@daco.se www.daco.se

börjar redan i konstruktionsstadiet. Bryggornas kon-

struktion och utseende är resultatet av flera årtionden 

av utvecklingsarbete. Vi söker hela tiden nya, smarta 

lösningar som gör vardagen lite enklare och smidigare 

för våra bryggkunder. Allt för att förstärka den där 

speciella Daco-känslan som finns i våra bryggor. Den 

har massor av våra bryggägare redan upplevt. Och 

berättat om för sina vänner och bekanta. Då tycker vi 

att vi lyckats bra.

Från småbåtsbryggor till stora arenor
En av våra mest kända produkter, förutom bryg-

gorna, har gjort succé i SHL och Hockey allsvenskan. 

Ett unikt, patenterat sargsystem. Som uppskattas av 

spelarna för att det minskar skaderisken och älskas av 

arenapersonalen för sin flexibilitet och låga vikt vid ner- 

och uppmontering. Så bli inte förvånad om du ser vår 

logotype vid nästa ishockeymatch du ser i tv eller på en 

arena nära dig.  

Ishockeysarg Malmö Arena Ishockeysarg COOP Arena Luleå Spelarbås, Domarbås för fotboll

Team sport shelter Läktare


