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NOFI er et innovativt industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter og  
tjenester over hele verden. Hovedmarkedsområdene er innenfor det maritime marked.  
Vår nærhet til de arktiske havområdene har gitt oss unik erfaring i å utvikle utstyr  
tilpasset et kaldt og røft klima. 

NOFI har lang erfaring med produksjon og utvikling av flytekaier og flytebrygger i alle  
størrelser og utførelser.  
Flytekaiene og flytebryggene produseres av polyetylenrør som er et vedlikeholdsfritt og 
svært slitesterkt materiale. Man kan velge å gjøre deler av monteringen selv eller få  
bryggen levert klar til bruk. 
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NOFI Flytekai; utviklet for 
tøffe forhold!
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Det unike i vårt konsept er  
at kaiene leveres i  
vedlikeholdsfritt materiale.

Andre dimensjoner leveres på forespørsel.

nofi flytekai spitsbergen
 

NOFI Flytekai Spitsbergen er robuste kaier utviklet for tøffe forhold som høy 
bølgehøyde og is. Kaiene har fribord på hele 1,4 meter og er vår største i sortimentet.
Kaiene er konstruert i vedlikeholdsfri PE-Plast med dekke bestående av glassfiber 
kompositt (GRP).
 
Kan leveres med tilleggsutstyr som trapp, redningsleider, strøm og vannposter. 

standard dimensjoner:

lengde bredde fribord flyterør

20 meter 5 meter 1,4 meter 800 mm

30 meter 5 meter 1,4 meter 800 mm

Flere enheter kan kobles sammen slik som her hos  
Port of Longyearbyen på Svalbard. 

Integrert redningsstige. Her montert i kaiens  
trappeseksjon. 



6

NOFI Flytekai Bjørnøya leveres  
i fire standardlengder -  
fra 15 til 30 meter.

nofi flytekai bjørnøya
 

NOFI Flytekai Bjørnøya er en litt mindre modell enn NOFI Flytekai Spitsbergen  
med fribord på 1 meter. Leveres med komposittrister som kaidekke.  
Kaien kan leveres med trevirke på sidene om ønskelig. Ellers tilleggsutstyr som NOFI 
Flytekai Spitsbergen og mulighet for sammenkobling av flere enheter.

standard-dimensjoner:

lengde bredde fribord flyterør

15 meter 4 meter 1 meter 630 mm

20 meter 4 meter 1 meter 630 mm

25 meter 4 meter 1 meter 630 mm

30 meter 4 meter 1 meter 630 mm

Kaiene kan leveres ferdig med fortøyning og landgang. Standard pullerter i stålforsterket PE.

Andre dimensjoner leveres på forespørsel.
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NOFI Flytekai Isfjord; 
vår nyeste kaimodell!

nofi flytekai isfjord
 

NOFI Flytekai Isfjord er vår nyeste modell og den minste av våre kaier.  
Den har flyterør på 500 mm og et fribord på 0,75 meter. 
Ellers samme materiale og tilleggsutstyrsvalg som de andre kai-modellene.

standard-dimensjoner:

lengde bredde fribord flyterør

15 meter 3 meter 0,75 meter 500 mm

20 meter 3 meter 0,75 meter 500 mm

25 meter 3 meter 0,75 meter 500 mm

30 meter 3 meter 0,75 meter 500 mm

NOFI Flytekai Isfjord er oppkalt etter leveranse til  
Isfjord Radio på Svalbard (Store Norske Spitsbergen  
Kulkompani AS).

Kaiene leveres med gitter-rister i GRP som standard 
kaidekke.

Andre dimensjoner leveres på forespørsel.
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NOFI Flytebrygger egner seg utmerket som enkeltbrygger, eller til 
småbåthavner og båtforeninger som marinaanlegg kombinert med  
et utriggersystem.

NOFI Flytebrygge med utriggere i Tromsø indre havn.

nofi flytebrygge
 

Våre flytebrygger leveres i to modeller; NOFI Flytebrygge 400 og NOFI Flytebrygge 
500. Produseres av samme type materiale som våre flytekaier.
 
Alle flytebrygger kan leveres med dekke av impregnert materiale, PE-rister  
eller GRP-rister. Med et komposittdekke som er varig, slitesterkt og gunstig med tan-
ke på snø får man et vedlikeholdsfritt produkt med et svært eksklusivt utseende. 
 
• PE-ristene er 50 mm høy og har lysåpning på 40x40 mm  
• GRP-rister er 38 mm høy har lysåpning på 30x30 mm  

standard dimensjoner:

lengde bredde fribord flyterør

6 meter 2,5-3 meter 0,4-0,6 meter 400/500 mm

10 meter 2,5-3 meter 0,4-0,6 meter 400/500 mm

12 meter 2,5-3 meter 0,4-0,6 meter 400/500 mm

15 meter 2,5-3 meter 0,4-0,6 meter 400/500 mm

NOFI Flytebrygge - Hammerfest havn.
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NOFI Flytebrygge-byggesett  
er et enkeltselvbyggersett for  
fritidsbruk.

Byggesettene kan leveres med pongtong - for ekstra stabilitet og oppdrift. 
(Bilde 2 viser tverrdrager i trevirke - dette leveres ikke med - kun ører for innfesting av drager).

21

nofi byggesett

 
NOFI Byggesett passer utmerket som helårsbrygge i skjermede farvann eller som 
sommerbrygge med lagring på land om vinteren.
 
Flytebryggen leveres flatpakket bestående av to langsgående PE-flyterør med 
påsveiste ører for innfesting av dragere til dekke.  
 
Byggesettet kan også leveres med tverrdragere av pongtong.
Leveres i standard størrelser. Andre dimensjoner leveres på forespørsel. 
 
 
 

standard dimensjoner:

lengde bredde flyterør     

6 meter 2-3 meter 315 / 400 / 500 mm

10 meter 2-3 meter 315 / 400 / 500 mm

12 meter 2-3 meter 315 / 400 / 500 mm
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utriggere
 

Vi leverer forskjellige typer utrigger etter kundens  
behov. Alle deler er i varmgalvanisert stål.
Sklisikker overflate.

standard-dimensjoner:

lengde bredde

6 meter 0,5 meter /0,6 meter

8 meter 0,5 meter /0,6 meter

10 meter 0,5 meter /0,6 meter

12 meter 0,5 meter / 0,6 meter

landganger
 

Vi forhandler forskjellige typer landganger i tillegg til at vi selv 
produserer ALUFLEX landganger i eloksert aluminium. 
Systemet består av aluminium gangrister og rekkverksprofiler 
fra Astrup. Disse leveres komplett med svingbart landfeste, ski 
og glideplater mot dekke. Landgangene kan også leveres med 
GRP rister som dekke

Konstruksjonen er dimensjonert for 1000 kg jevnt fordelt last, 
og har en egenvekt på ca 30 kg pr. meter.

standard-dimensjoner:

lengde bredde vekt

 Fra 6 - 16,3 meter fra 1,02 -1,22 meter 30 kg pr meter

Andre størrelser av både landganger og utriggere kan leveres 
på forespørsel.  
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tilleggsutstyr
 

prosjektering

Trenger du hjelp med prosjektering kan vi utføre 
dette. Vi kan også være behjelpelig med nødvendige  
tegninger og beregninger som grunnlag for søknad 
om utsett.

NOFI leverer fenderløsninger 
for montering som fendring på 
brygger, utriggere og lignende. 
Leveres i løpende lengder og 
tilpasses etter behov.

NOFI er totalleverandør 
av fortøyninger. Vi kan 
levere fortøyninger til 
alt fra små flytebrygger 
til komplette 
oppdrettsanlegg.

FENDERE

FORTØYNING

STRØM / VANNPULLERTER

Vi leverer alt nødvendig 
festemateriell som bolter 
og skruer dersom kunden 
ønsker å montere  
dekket selv.

Våre flytekaier og 
flytebrygger kan leveres 
med dekke av impregnert 
trevirke, PE-rister eller 
GRP-rister.

BOLTER OG SKRUER

DEKKE

Vi har et bredt utvalg 
av redningsleidere og 
badestiger. 
De største kaiene kan 
leveres med integrerte 
leidere.

Alfa-II Marine strømsøyle 
i aluminium. Leveres med 
to eller fire kontakter av 
industritype 216-6 (eller med 
valgfri industrikontakt med 
400 volt). Leveres med LED-bar 
lys. Vannkran, slangeholder, 
strømmåler og fotocelle er 
ekstrautstyr -kan ettermonteres.

STIGER

NOFI produserer og monterer 
egenutviklede helsveiste 
stålforsterkede PE pullerter. 
Vi leverer også pullerter i 
galvanisert stål. 



NOFI Tromsø AS
Eidvegen 642
9105 KVALØYA
           
 
KONTAKTPERSONER    
Roar Mentzoni 
T 905 47 770 - roar@nofi.no

Einar Brendeløkken
T 970 16 220 - einar@nofi.no


