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Livslängd på 50 år är bara en  
av många fördelar 
Nu kan du glömma förtöjningsstolpar av trä som 

ruttnar, angrips av skeppsmask, slits och behöver 

bytas ut för dyra pengar med korta intervaller.

Nu finns ProPole från Alvenius PortLine, till- 

verkade i stål och ytbehandlade för att göra  

tjänst i minst 50 år. 

ProPole är inte bara långlivade och motstånds- 

kraftiga, de är dessutom snygga och bidrar definitivt 

till en attraktivare hamnanläggning. Fast den stora 

vinsten är den ekonomiska – ser du hamnanläggning-

en i till exempel ett 50-årsperspektiv så garanterar vi 

att summan av investering och underhåll blir lägsta 

tänkbara.

Lättviksstål

ProPole förtöjningsstolpar är tillverkade av spiral-

svetsat, tryckkärlsklassat, högvärdigt svensk stål.  

Det innebär mycket låg vikt och spiralsvetsningen  

ger förtöjningsstolpar som är 100% formstabila.

Ytbehandling

ProPole är in- och utvändigt behandlade med 

marknadens effektivaste ytbeläggning. Den är både 

långtidsverkande och miljöanpassad, och motsvarar 

kraven för C5-M (ISO 12944) för marin miljö), som är 

marknadens tuffaste korrosionsklassning.

Ytbehandlingen ger ett suveränt, stabilt och under-

hållsfritt skydd mot saltvatten, mekaniskt slitage och 

väderpåverkan, samtidigt som den är skonsam mot 

båtens bordläggning.

Färdiga för användning

ProPole levereras med täcklock samt upphängnings-

anordning för tampar, och är helt färdiga att pressas 

ner i sjöbotten.  

För grunda förhållanden levereras en adapter, som 

innebär att ProPole kan användas utan uppstagning.
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Livslängd på 50 år är bara en  
av många fördelar 

1. Flera färger. Installationsklar.

ProPole kan levereras i olika färger (minimi-order 

krävs) och har upphängnings- och fästanordningar 

för tampar och förtöjningsutrustning.

På sikt kan vi leverera toppskydd i olika utföran-

den, t ex med integrerad solcellsdriven belysning.

2. Marknadens effektivaste ytbehandling,

ProPole är in- och utvändigt belagda med  

CORROFLO™ – en termoplastbeläggning som ger 

hundraprocentigt rostskydd och motståndskraft 

enligt C5-M.

Utvändigt är ProPole belagda med RocShield®  

– ett 500 µm LDPE-skikt ovanpå CORROFLO™ be-

läggningen för maximal motståndskraft mot åverkan 

och slitage.

Ytbeläggningarna används normalt sett i Alvenius 

rörsystem, och är därmed testade under extremt  

tuffa förhållanden.

3a. ProPole sitter som berget.

När ProPole pressas ner i sjöbotten, pressas lera och 

sediment upp i röret och skapar en vacuum-effekt. 

ProPole sitter som berget, och kan inte röra sig åt 

nåt håll. 

Slut med stolpar som ”vickar”, med andra ord.

3b. Adapter för grundare montering.

För montering vid grundare förhållanden eller där 

man träffar på till exempel berg, finns en särskild 

adapter.

Med adaptern blir den totala ytan mot bottenleran 

densamma som när ProPole monteras utan adapter.
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Alvenius PortLine

Alvenius PortLine är en del av Alvenius Industrier som utvecklar,  

tillverkar och marknadsför spiralsvetsade stålrör för industriellt bruk 

sedan 1951. 

Stålrören från Alvenius Industrier används framförallt inom gruv- 

industrin, i tunnlar, för snöproduktion, för VA och för brandskydd.

I samarbete med Corropro

ProPole-stolparna har utvecklats i samarbete med Corropro, som är 

ledande experter sedan 30 år inom termoplastbeläggning – ett miljö- 

vänligt och kostnadseffektivt ytbehandlingsalternativ för korrosiva  

miljöer.

Termoplastbeläggningen är utvecklad i samarbete med forsknings- 

institut och föreskrivande myndigheter.

ProPole distribueras i Skandinavien av Corropro AB.

www.corropro.seCorropro AB 
Box 5053  

426 05 Västra Frölunda  
Tel: 031 22 30 90  
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