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Procima AB är en genuin och kundfokuserad underleverantör och tillverkare med tre begrepp som 
genomsyrar hela verksamheten: Kvalitet, Flexibilitet och Leveranssäkerhet.  

Några av våra kunder finns inom lastvagnsindustrin, handikapphjälpmedel, butiksinredning,  
verkstadsindustrin, båthamnar, alpinanläggningar, kommuner, landsting och Naturvårdsverket. 

Vi tillverkar allt inom rör-, plåt-, och stålkonstruktioner. Fåstycks specialprodukter till högvolyms 
detaljer. Från ritning till färdig produkt klar för leverans direkt till er. 

I vår produktion så kan vi tillgodose er med plåtbearbetning såsom plåtklipp, laser/vattenskärning, 
stansning, pressning och kantpressning. Rör och stål kapade eller laserskurna. Svetsning manuellt 
eller robotsvetsning. Vi svetsar allt från små detaljer på 10-20 mm och väger några gram till större 
konstruktioner på 8000x2500 mm och vikt över 1500 kg. Givetvis så ombesörjer vi alla typer av 
ytbehandling och eventuell montering. 

Varmt välkomna med er förfrågan.  info@procima.se

 

Silvergrizzly är samlingsnamnet på våra egna produkter. En mångfald och ständigt nya produkter som 
vi tillverkar inom Procima AB. Några av dessa produkter är Y-bommar till småbåtshamnar, 
lavinstaket, grillar, bänkar, bord, divaner, övrig hamnutrustning, broar och mycket mer. 
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Y-bommar från Procima AB. 

Unik stabil och lättmonterad design med halksäkert o barfotvänligt golv, dolda 
båtförankringar, justerbar boj, stöthjulet förhindrar skrovskador och det smarta bryggfästet! 
Bryggfästet finns också som vinkelfäste mot bryggan. På bild det plana fästet. Mycket enkel 
montering/demontering. Sänk ner Y-bommen i U-profilerna x2 st. Skruva fast låsplattorna. 

    

Produktfakta:  
 Bryggfästex2 st: plåt T: 6 mm med 6-8 skruvhål för montage i bryggan. Yttermått: 1400 mm 
 Golv: stansad perfoplåt med slåta och ”buliga” hål (halksäkert och barfotvänligt) 
 Förtöjningsfästen D: 16, svetsade nedfällda mellan bomrören.  
 Rördimension: 60*30*3 med parallella bomrör inklusive svetsade förstärkningar.  
 Bojrör, dimension 40x4, justerbar låsplatta för bojen.  
 Stöthjul: vit plasthjul, diameter 160. Vid skrovkontakt rullar hjulet mot skrovet utan skador. 
 Mått: bryggdelen 1400, bommen 160, längd enligt kunds önskemål. 
 Mycket kraftig konstruktion som tål hård sjö, lättmonterad och snygg design!  
 Vi erbjuder kundreferenser. Made in Småland! 
 Orange alt blå boj. Vi erbjuder som enda leverantör lackeringa av bommarna i valfri kulör 

mot tillägg. 
 Alla ingående järndetaljer är varmförzinkade för lång hållbarhet. 
 Tillbehör:  

Al durk golv till bommen.  
Tamphållare. 
Extra boj. 
Handledare 
Alternativa bryggfästen, justerbara sidledes, nivå bryggfästen. 
Y-bomsbelysning, solcell, mycket effektfullt. 
Bomskydd, C-profill 
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mot tillägg. 
 Alla ingående järndetaljer är varmförzinkade för lång hållbarhet. 
 Tillbehör:  

Al durk golv till bommen.  
Tamphållare. 
Extra boj. 
Handledare 
Alternativa bryggfästen, justerbara sidledes, nivå bryggfästen. 
Y-bomsbelysning, solcell, mycket effektfullt. 
Bomskydd, C-profill 
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Y-bommar från Procima AB. 

Unik stabil och lättmonterad design med halksäkert o barfotvänligt golv, dolda 
båtförankringar, justerbar boj, stöthjulet förhindrar skrovskador och det smarta bryggfästet! 
Bryggfästet finns också som vinkelfäste mot bryggan. På bild det plana fästet. Mycket enkel 
montering/demontering. Sänk ner Y-bommen i U-profilerna x2 st. Skruva fast låsplattorna. 

    

Produktfakta:  
 Bryggfästex2 st: plåt T: 6 mm med 6-8 skruvhål för montage i bryggan. Yttermått: 1400 mm 
 Golv: stansad perfoplåt med slåta och ”buliga” hål (halksäkert och barfotvänligt) 
 Förtöjningsfästen D: 16, svetsade nedfällda mellan bomrören.  
 Rördimension: 60*30*3 med parallella bomrör inklusive svetsade förstärkningar.  
 Bojrör, dimension 40x4, justerbar låsplatta för bojen.  
 Stöthjul: vit plasthjul, diameter 160. Vid skrovkontakt rullar hjulet mot skrovet utan skador. 
 Mått: bryggdelen 1400, bommen 160, längd enligt kunds önskemål. 
 Mycket kraftig konstruktion som tål hård sjö, lättmonterad och snygg design!  
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 Alla ingående järndetaljer är varmförzinkade för lång hållbarhet. 
 Tillbehör:  

Al durk golv till bommen.  
Tamphållare. 
Extra boj. 
Handledare 
Alternativa bryggfästen, justerbara sidledes, nivå bryggfästen. 
Y-bomsbelysning, solcell, mycket effektfullt. 
Bomskydd, C-profill 
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Bryggfästex2 st: plåt T: 6 mm med 6-8 skruvhål för montage i bryggan. Yttermått: 1400 mm 
Golv: stansad perfoplåt med slåta och ”buliga” hål (halksäkert och barfotvänligt) 
Förtöjningsfästen D: 16, svetsade nedfällda mellan bomrören.  
Rördimension: 60*30*3 med parallella bomrör inklusive svetsade förstärkningar.  
Bojrör, dimension 40x4, justerbar låsplatta för bojen.  
Stöthjul: vit plasthjul, diameter 160. Vid skrovkontakt rullar hjulet mot skrovet utan skador. 
Mått: bryggdelen 1400, bommen 160, längd enligt kunds önskemål. 
Mycket kraftig konstruktion som tål hård sjö, lättmonterad och snygg design!  
Vi erbjuder kundreferenser. Made in Småland! 
Orange alt blå boj. Vi erbjuder som enda leverantör lackeringa av bommarna i valfri kulör 
mot tillägg. 
Alla ingående järndetaljer är varmförzinkade för lång hållbarhet. 
Tillbehör:  
Al durk golv till bommen.  
Tamphållare. 
Extra boj. 
Handledare 
Alternativa bryggfästen, justerbara sidledes, nivå bryggfästen. 
Y-bomsbelysning, solcell, mycket effektfullt. 
Bomskydd, C-profill

Y-bommar från Procima AB.
Unik stabil och lättmonterad design med halksäkert o barfotvänligt golv, dolda 

båtförankringar, justerbar boj, stöthjulet förhindrar skrovskador och det smarta bryggfästet! 
Bryggfästet finns också som vinkelfäste mot bryggan. På bild det plana fästet. Mycket enkel 
montering/demontering. Sänk ner Y-bommen i U-profilerna x2 st. Skruva fast låsplattorna.
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Bryggfäste, justerbart sidledes. Enkelt att justera 
bredden på båtplatsen.

L-bom. Smart bom för montering i vinkel 
mot brygga.

Bryggfäste med två höjder. Enkelt att justera 
bommen efter vattennivån.



 Handledare med kundanpassad höjd. 
 

 
Handledare, säkrar din väg till och från båten. 

• Mått H: 800-1100 justerbart. Längd: 800. Rördiameter 30 mm. 
• Stabil. 
• Mycket enkel montering, skruv ingår. 
• Ögla för snabb angöring av båt.  
• Ytbehandling: varmförzinkning. Valfri kulör till extra kostnad. 
• Mönsterskydd ansökt. 

 
Kontakt: 
Procima AB  +46 (0)371 205 40 
Anderstorpsvägen 11  +46 (0)70 522 01 16 
333 75 Reftele  info@procima.se 



 Handledare med kundanpassad höjd. 
 

 
Handledare, säkrar din väg till och från båten. 

• Mått H: 800-1100 justerbart. Längd: 800. Rördiameter 30 mm. 
• Stabil. 
• Mycket enkel montering, skruv ingår. 
• Ögla för snabb angöring av båt.  
• Ytbehandling: varmförzinkning. Valfri kulör till extra kostnad. 
• Mönsterskydd ansökt. 

 
Kontakt: 
Procima AB  +46 (0)371 205 40 
Anderstorpsvägen 11  +46 (0)70 522 01 16 
333 75 Reftele  info@procima.se 

Värme, ljus och matlagning!

Grillfakta, bild vänster

 Säker grill, fyll med sand/sten mellan yttre och inre vägg, förhindrar
brännskador. Volym sten/sand ca 70 liter. Mått: 1100/800. H: 500 mm

 5 mm tjock Corténplåt, plåten skapar eget rostskydd. Brukstid längre än 15 år.
 Vikt ca 120 kg utan sand. Stabil konstruktion.
 Grillgaller av rostfri sträckmetall.
 Välj mellan heltäckande grillgaller eller halvt galler, som på bilden.
 I vårt sortiment finns bänkar och bord passande grillen.
 Till nationalparker, hamnar, campingområden, friluftsliv och fastighetsbolag.

Utekamin, bild höger

 Design kamin. Mått: 500*500*800 mm.
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Grillfakta

• Säker grill, fyll med sand/sten mellan yttre och inre vägg, förhindrar brännskador. 
• Volym sten/sand ca 70 liter. Mått: 1100/800. H: 500 mm
• 5 mm tjock Corténplåt, plåten skapar eget rostskydd. Brukstid längre än 15 år.
• Vikt ca 120 kg utan sand. Stabil konstruktion. 
• Grillgaller av rostfri sträckmetall.
• Välj mellan heltäckande grillgaller eller halvt galler, som på bilden.
• I vårt sortiment finns bänkar och bord passande grillen.
• Till nationalparker, hamnar, campingområden, friluftsliv och fastighetsbolag.

Utekamin

• Design kamin. Mått: 500*500*800 mm.



Vila och njut i en Silvergrizzly divan! 

 

Silvergrizzly divan med stabil rörstomme och ribbor av lärkträd. För utomhusbruk året runt! 

• Dags för avkoppling och relax i en Silvergrizzly divan. 
• Kraftig, stabil varmförzinkad rörstomme för lång hållbarhet. 
• Ribbor av lärkträd, lätt inoljade. Ribborna får en gråare nyans med åren. 
• Mått: höjd rygg: 130 cm, höjd sittdel: 47 cm, bredd: 72 cm, längd: 150 cm. 
• Avställningsbord finns som tillbehör. Tillverkad i rörstomme och ribbor av lärkträd. 
• Hål i medar för fast förankring. 
• Mönsterskydd ansökt. 

Vila och njut i en Silvergrizzly divan! 

 

Silvergrizzly divan med stabil rörstomme och ribbor av lärkträd. För 
utomhusbruk året runt! 

• Dags för avkoppling och relax i en Silvergrizzly divan. 
• Kraftig, stabil varmförzinkad rörstomme för lång hållbarhet. 
• Ribbor av lärkträd, lätt inoljade. Ribborna får en gråare nyans med 

åren. 
• Mått: höjd rygg: 130 cm, höjd sittdel: 47 cm, bredd: 72 cm, längd: 

150 cm. 
• Avställningsbord finns som tillbehör. Tillverkad i rörstomme och 

ribbor av lärkträd. 
• Hål i medar för fast förankring. 
• Mönsterskydd ansökt. 



 Bord och bänk med kundanpassad längd. 
 
 

 
Designat bord  och bänk i 5 mm cortenplåt. Urtag för 3 respektive 4 st standardplank 
120x45. Kundanpassad längd på bordet och bänken.  

 Mått bord H: 800. Bredd: 580. Mått bänk H: 445. Bredd: 440 mm. 
 Stabil. 
 Mycket enkel montering. 
 Välj själv längden på bänk och bord. 
 Komplett med 2 st gavlar och träskruv ingår. 
 Finns också i varmförzinkat, svart eller vit kulör. 
 Mönsterskydd ansökt. 

 

 
 
Kontakt: 
Procima AB  +46 (0)371 205 40 
Anderstorpsvägen 11  +46 (0)70 522 01 16 
333 75 Reftele  info@procima.se 
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Designat bord  och bänk i 5 mm cortenplåt. Urtag för 3 respektive 4 st standard-
plank 120x45. Kundanpassad längd på bordet och bänken.

• Mått bord H: 800. Bredd: 580. Mått bänk H: 445. Bredd: 440 mm.
• Stabil.
• Mycket enkel montering.
• Välj själv längden på bänk och bord.
• Komplett med 2 st gavlar och träskruv ingår.
• Finns också i varmförzinkat, svart eller vit kulör.
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 Bryggstege, trappsteg. 
 

 
Bryggstege, fällbar, bild vä. 

 Metalldelar varmförzinkade och steg i tryckt virke med räfflor. 
 Mått 1100*475 mm. Stabil. 
 Mycket enkel montering. 
 4 steg 
 Förlängningsdel L: 730, 3 steg 

Trappsteg, bild mitten. 

 Trappsteg till segelbåtar mm. Enkel montering på brygga, y-bom. 
 Mått: 400*300*360. Ytbehandlad mot rost. Halksäkra, barfotvänliga. 

Steg, bild hö. 

 Bygg egen trappa med steg från Procima. Enkelmontering. 
 Mått: 400*150 mm. Ytbehandlad mot rost. Halksäkra, barfotvänliga. 
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 BRO MED MÅNGA MÖJLIGHETER 
 
SilverGrizzlys broar för smidiga och miljövänliga passager över vattendrag, raviner 
och liknande för skoter-, cykel-, skidleder, pistöverfarter. Stark lättviktskonstruktion, 
varmförzinkade metalldelar för lång hållbarhet. Enkel montering. 

 

 Balkmått: 200*55*4.  
 Bärighet: 4 ton/m.  
 Vikt: ca 13 kg/m.  
 Staket: 60*60*3*1300.  
 Kundanpassad längd och bredd. Räcken, ramp och jordankare samt ramp och 

brogolv i aludurk finns som tillval.
 

Kontakt: 
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Bryggstege, fällbar
• Metalldelar varmförzinkade och steg i tryckt virke med räfflor.
• Mått 1100*475 mm. Stabil.
• Mycket enkel montering.
• 4 steg
• Förlängningsdel L: 730, 3 steg

Trappsteg
• Trappsteg till segelbåtar mm. Enkel montering på brygga, y-bom.
• Mått: 400*300*360. Ytbehandlad mot rost. 
   Halksäkra, barfotvänliga.

Steg
• Bygg egen trappa med steg från Procima. Enkelmontering.
• Mått: 400*150 mm. Ytbehandlad mot rost. 
   Halksäkra, barfotvänliga.
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 Vikt: ca 13 kg/m.  
 Staket: 60*60*3*1300.  
 Kundanpassad längd och bredd. Räcken, ramp och jordankare samt ramp och 

brogolv i aludurk finns som tillval.
 

Kontakt: 
Procima AB  +46 (0)371 205 40 
Anderstorpsvägen 11  +46 (0)70 522 01 16 
33021 Reftele  info@procima.se 
Sverige    www.silvergrizzly.se, www.procima.se 

 BRO MED MÅNGA MÖJLIGHETER 
 
SilverGrizzlys broar för smidiga och miljövänliga passager över vattendrag, raviner 
och liknande för skoter-, cykel-, skidleder, pistöverfarter. Stark lättviktskonstruktion, 
varmförzinkade metalldelar för lång hållbarhet. Enkel montering. 

 

 Balkmått: 200*55*4.  
 Bärighet: 4 ton/m.  
 Vikt: ca 13 kg/m.  
 Staket: 60*60*3*1300.  
 Kundanpassad längd och bredd. Räcken, ramp och jordankare samt ramp och 

brogolv i aludurk finns som tillval.
 

Kontakt: 
Procima AB  +46 (0)371 205 40 
Anderstorpsvägen 11  +46 (0)70 522 01 16 
33021 Reftele  info@procima.se 
Sverige    www.silvergrizzly.se, www.procima.se 
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• Balkmått: 200*55*4.
• Bärighet: 4 ton/m.
• Vikt: ca 13 kg/m.
• Staket: 60*60*3*1300.
• Kundanpassad längd och bredd. Räcken, ramp och jordankare samt ramp och 
brogolv i aludurk finns som tillval.
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