Een ponton systeem voor elk doel

UNIEK PRODUCT • EENVOUDIG IN GEBRUIK

Een ponton systeem voor elk doel
Het enorme drijfvermogen van EasyFloat, haar
stabiliteit op het water en haar ﬂexibiliteit maken de
pontons zeer geschikt voor de meest uiteenlopende
toepassingen:
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Roeien, kanoën, kajakken en andere watersporten
Aanlegsteiger voor kleine boten
Privé terras op het water
Zwemplatform of steiger voor recreatiegebieden
Werkplatform, ook voor het zware werk
Voetbrug over het water

Voordelen EasyFloat
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Minimale impact op het milieu
Extreem lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
Anti-slip oppervlak voor extra veiligheid
Ook toegankelijk te maken voor rolstoelen
Onderhoudsarm
Flexibel systeem
Groot drijf- en draagvermogen
Eenvoudig te installeren
Tijdloos ontwerp
Lange levensduur

EasyFloat is eenvoudig in gebruik
EasyFloat pontons zijn gemakkelijk en snel in elkaar te
zetten. Met handige koppelingen kan iedere gewenste
combinatie worden gemaakt. Te water laten en
verankeren op de door uw gewenste manier en uw
EasyFloat is klaar voor gebruik. Zo simpel is het!

Een uniek product
EasyFloat is een gepatenteerd ponton systeem, de
enige in zijn soort in de wereld.
De pontons zijn vervaardigd van gepatenteerde
drijvende units, die geplaatst zijn in een aluminium
frame. De units zijn vervaardigd uit UV-stabiel
polyethyleen, gevuld met EPS en gesealed om invloeden van water en andere externe factoren tegen te
gaan. Op deze wijze is het hoge drijfvermogen van de
units gegarandeerd gedurende de levensduur van de
pontons. EasyFloat gebruikt alleen roestvrijstalen
bevestigingsmaterialen, waardoor een solide
constructie ontstaat met een lange levensduur.
De EasyFloat pontons zijn leverbaar in een aantal
standaard afmetingen tot een lengte van max. 6 meter,
die eenvoudig op verschillende wijze aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. Zo heeft EasyFloat
ponton systemen geleverd met een lengte van zelfs
400 meter.

Of u nu een korte steiger wilt met een zonneterras
of een voetbrug over het water, een mobiel vlot voor
onderhoud vanaf het water, EasyFloat geeft u de
keuzevrijheid.
Op onze website vindt u voorbeelden van de vele
toepassingsmogelijkheden.
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