
Gårdsprodukter

Produktkatalog 2016

www.markki.fi

Ett finskt kvalitetsmärke när det gäller hus och gård – MARKKI®



0067 0057

Med fast överdel
• Stomme ø 38 mm, förzinkade stålrör  
• Helhetsbredd 2020 mm
• Helhetshöjd 1680 mm
• Bord 1950 mm x 600 mm
• Vikt 20,5 kg
• Förzinkad
• Förzinkad +målad 

Med svängbar överdel
• Stomme ø 38 mm förzinkat stålrör
• Helhetsbredd 2020 mm
• Helhetshöjd 1680 mm
• Bord 1950 mm x 600 mm
• Vikt 24 kg
• Förzinkad
• Förzinkad + målad
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Varmförzinkat: Efter svetsning stoppas i flytande 
zink / Ett mycket starkt skydd mot korrosion
Förzinkat: Tillverkade av fabriksförzinkat stålrör
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Ett finskt kvalitetsmärke när det gäller hus och gård – MARKKI®

Vare sig vi bor i ett höghus, i en villa eller på en 
lantgård, uppskattar de flesta av oss en trivsam, 
lämplig och väl fungerande gårdsmiljö. Det viktiga 
för oss som jobbar på Markki är att vi vill vara 
måna om att skapa trygga och säkra gårdar. Våra 
barn ska få leka i en trygg och stimulerande miljö 
där även de olika till vardagen hörande sysslorna 
kan utföras säkert och behändigt.

Här nedan kan du bekanta dig med vårt 
mångsidiga och breda urval av säkra och 
funktionella gårdsprodukter.

Vädringsställningar för mattor och sängkläder



Måladjen tuotteiden värit

Vädringsställningar Förzinkad Mörkgrå
RR23

Grön  
TW 2011

Nr
Vädringsstälning med fast överdel 0067 0068 0069
Vädringsstälning med svängbar överdel 0057 0058 0059
Y-vädringsstälning med fast överdel 0077 0078 0079
Torkställ till Y-piskställning, tilläggsutrustning, torkyta 12 m 0084 0085 0086
Vädringsstälning II-Tamppari, förzinkad, bredd 2 050 mm, gjuts ner i marken 0053 -
Vädringsstälning II-Tamppari, förzinkad, bredd 2 050 mm,  
kan flyttas från en plats till en annan vid behov 0051 -

0078

0051
Vädringsställning II-Tamppari
• Stomme ø 50 mm, mellanstång i stålrör 32 mm
• Varmförzinkad
• Fäll- och låsbart bord 1950 mm x 520 mm
• Höjd 1830 mm, stödben 1500 mm
• Vikt 32 kg

Y-vädringsställning med fast överdel
• Stomme ø 38 mm förzinkat stålrör
• Bredd 2020 mm
• Höjd 1680 mm
• Bord 1950 mm x 600 mm
• Förzinkad
• Förzinkad + målad
• Vikt 22 kg

Innehåll
Vädringsställningar ...................................................................................... 2
Torkställningar ..............................................................................................4
Kombinerade tork/vädringsställningar ..................................................... 5
Gungor, cykelställen, trapptrallar, fotskrapor med utbytbar borste .....6
Bryggstegar, lavstommar ........................................................................... 7

0085

Löstagbart torkställ till Y-vädringsställning 
• Tilläggsutrustning
• Lina ingår
• Torkyta 12 m
• Förzinkad
• Förzinkad+målad
• Vikt 5 kg
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Vädringsställningar för mattor och sängkläder



Torkställningar Förzinkad Mörkgrå
RR23

Grön  
TW 2011

Nr Nr Nr
Torkställning, roterande 4-armad, torkyta 52 m 0090 0083 0082
Torkställning, roterande 5-armad, torkyta 59 m 0100 0104 0103
Y-torkställning, bredd 2 500 mm, torkyta 30 m, monteringsplatta och utrustning 
ingår 0087 0088 0089

Torkställning med två gavlar, bredd 2 050 mm, ska gjutas i marken, torkyta 24 m 0102 -
Mellanstång ø 50 mm i stålrör, längd 3 900 mm 0050

0102

Torkställning för nedgjutning
• Stomme ø 50mm
• 6 st öglor ingår
• Höjd 2000 mm
• Varmförzinkad
• Torkyta 24 m (när avståndet mellan 

ändstolparna 3900 mm)
• Utrymmesbehov 2100 mm x 4000 mm
• Sänkdjup 300 mm
• Lina ingår
• Vikt 30 kg

0104

Roterande torkvindor
• 4- eller 5-armade
• Förzinkade stålrör, centrumstolpe ø 38 mm, armar ø 19 mm
• Lina och jordspik (400 mm) ingår
• Levereras färdigmonterad (metalldelarna)
• Utrymmesbehov: 4-armar – ø 2950 / 5-armar – ø 3000 mm
• Sänkdjup 250 mm
• Höjd 1750 mm
• Avstånd mellan armarna 1720 mm (5-armad)
• Avstånd mellan armarna 2080 mm (4-armad)

0088

Y-torkställning
• Stomme ø 38 mm
• Montering med hjälp av monteringsplattor (ingår)
• Bredd 2500 mm
• Förzinkad eller förzinkad+målad
• Utrymmesbehov 2500 mm x 1400 mm
• Sänkdjup 600 mm
• Torkyta 30 m
• Lina ingår
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Torkställningar för tvätt



0049

0050  
tilläggsutrustning

Kombinerade vädrings- och torkställningar
Förzinkad Förzinkad 

+ målad
RR23

Nr Nr

Vädrings- och torkställning Bredd 2 050 mm, skall gjutas i marken,
2 st gavlar ingår, torkyta 24 m 0049 -

Mellanstång till 0049 Längd 3 900 mm, fästen ingår för montering 0050 -

Kombinationsmodell för fastgjutning Bredd 2020 mm, skall gjutas i marken
2 st gavlar ingår, torkyta 39 m 0062 0063

Mellanstång, längd 3860 mm Till 0062 (förzinkad) och 0063 0054 0055

0062

0054 
tilläggsutrustning

Vädrings- och torkställning
• Stomme ø 50mm
• Avlastningsbord 1950 mm x 520 mm
• Höjd 2000 mm
• 6 st öglor ingår
• Mellanstång som tilläggsutrustning
• Utrymmesbehov 2100 mm x 4500 mm
• Sänkdjup 300 mm
• Lina ingår
• Varmförzinkad
• Torkyta 24 m (när avståndet mellan 

ändstolparna 3900 mm)
• Vikt 42 kg

Kombinationsmodell som ska gjutas fast
• Stomme ø 38 mm i förzinkade stålrör
• Höjd från markytan 1790 mm (när sänkdjupet 400 mm,  

enligt tillverkarens anvisningar)
• Torkyta 39 m (när avståndet mellan gavlarna 3860 mm kan 

mellanstången monteras mellan ändstolparna)
• Avlastningsbord 1950 mm x 600 mm
• Vikt 27 kg
• Ytbehandling: förzinkad eller förzinkad+polyesterpulvermålning
• Standardfärg mörkgrå
• Lina ingår
• Utrymmesbehov 2100 mm x 4200 mm
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Kombinerade vädrings- och torkställningar



Gungor 
Nr

Mark Swing, 2-sits-gunga RR23 mörkgrå barngunga 0236
Monteringsplatta Förzinkad, till 0236 gunga 0237

0229

0236

Monteringsplatta

Barngunga, Mark Swing
• 2-sits, avsedd för privat bruk
• Målad, standardfärg mörkgrå RR23
• Lager: plastbussning
• Förankring med hjälp av monteringsplattor eller 

nedgjutning i marken
• Stomme ø 50,8/70x50 mm i stålrör
• Utrymmesbehov 2750 mm x 1370 mm
• Enligt standard CE EN 71-8

Cykelställ 
Nr

3 cykelplatser Förzinkat, 950 mm × 400 mm 0035
5 cykelplatser Förzinkat, 1 650 mm × 400 mm 0033
5 cykelplatser Grönt 0015
5 cykelplatser Mörkgrått 0016

0035

0016

Cykelställ till hus och villor
• 3 eller 5 st cykelplatser
• Stomme ø 3 mm, hjulhållare 19 mm i varmförzinkade stålrör
• (cykelställ med 5 cykelplatser alternativt förzinkade+målade 

metallrör)

0320

Trapptrallar, fotskrapor med utbytbar borste
Nr

Traptrall, vinkel 20 × 20 750 mm × 300 mm, målad svart 0229
Traptrall, vinkel 20 × 20 750 mm × 300 mm, förzinkad 0230
Fotskrapa, 3 borstar Förzinkat, lätt 0320

Trapptrallar och fotskrapor med utbytbar borste
till hus och villor
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Gungor, cykelställen, trapptrallar och fotskrapor med utbytbar borste



Bryggstegar 
Aluminium Nr
4 steg, smala steg (blank) 0361
4 steg, smala steg (mörkgrå) 0363
4 steg, breda steg (blank) 0367
4 steg, breda steg (mörkgrå) 0369
6 steg, smala steg (blank) 0364
6 steg, smala steg (mörkgrå) 0366
6 steg, breda steg (blank) 0370
6 steg, breda steg (mörkgrå) 0372

Lavstommar 
Nr

Lavstomme, 3 lavbockar, fastmonterad bastupall/stegpall, 
förzinkad 0166

Lavstomme, försedd med gångjärn, mörkgrå, 
förzinkad+målad 0122

0166

0122

Bastulavstommar
• Fast monterade eller uppvikbara modeller
• Vikbara modeller: material 30 x 30 mm stålrör, 

förzinkade+målade (målade mörkgrå)
• Fast monterade i stålrör 20 x 40 mm, tillverkade av 

förzinkade stålrör. Antingen fasta eller löstagbara 
bastulavar.

• Leverans i delar: 3 lavbockar och justerbara tassar
• Trädelarna ingår ej i leverans
• Max bredd 3000 mm

Bryggstegar
• Bågar ø 32 mm i aluminium
• Fotsteg av räfflad aluminiumprofil
• Smala steg: stegbredd 510 mm, stegdjup 40 mm
• Breda steg: steg bredd 585 mm, stegdjup 100 mm
• I blank aluminium eller i målat mörkgrått aluminium
• Med 4 eller 6 fotsteg
• Skruvarna för fastmontering av bryggstegen  

ingår ej i leveransen

0370

0361

≈ 
1 0

40
 m

m

0372

≈ 
16

40
 m

m
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Bryggstegar, lavstommar



Markki Oy
Ollinkankaantie 108
FI-62420 KORTESJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 6 488 0900
Fax +358 6 488 5361
markki@markki.fi

www.markki.fi

Funktionalitet till vardagen

Säkra stegar för tak och bryggor, torkställningar, cykelställ, gungor 
och lekredskap för barnen samt bekväma utemöbler för dina 
uteområden – komfort, säkerhet och design. MARKKI produkterna 
är trygga och funktionella i alla sammanhang. Vi på MARKKI har 

40 års erfarenhet av planering och tillverkning av produkter för 
uteområden – för finländska förhållanden i Finland. Läs mera om 
oss på www.markki.fi

Allt detta erbjuder MARKKI – Ditt finska kvalitetsmärke.

Taksäkerhetsprodukter och stegar

Lekredskap

Skorstenshattar

Papperskorgar 
och skräpkorgar, 
utomhus

Bryggstegar

Cykelställ

LavstommarGungor Utemöbler

Matt-, tork- och vädringsställningar

Jordspikar och 
nedgrävnings-
fundament

Trapptrallar och fotskrapor med 
utbytbar borste


