
EasyFloat is compleet vrij van geïmpreg-
neerd hout, heeft geen onderhouds-
beurten nodig en veroorzaakt dan ook een 
minimale verstoring van de water habitat 
en de nabij gelegen natuur. Uitwerpselen 
en groenaanslag krijgen geen kans op het 
oppervlak, waardoor de anti-sliplaag zijn 
werking behoud.

Door de constructie van dicht gesealde 
kunststof units zullen de pontons hun 
drijfvermogen behouden gedurende de 
levensduur van zeker 20 jaar, bij normaal 
gebruik. 

Inmiddels liggen de pontons vanaf 2002 
op diverse locaties over de gehele wereld, 
waarbij deze worden blootgesteld aan
extreem koude winters en hete zomers.

Overige voordelen

•  Eenvoudig te installeren

•   Extreem lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik

•  Flexibel systeem

•  Groot drijf- en draagvermogen

•   Ook toegankelijk te maken voor rolstoelen

•  Tijdloos Zweeds design

We helpen u graag van concept tot
plaatsing, compleet met steigerwerk of 
afwerking met ons uitgebreide assortiment 
aan accessoires.

EasyFloat® is een gepatenteerd ponton systeem – het enige in zijn soort in de 
wereld. De pontons hebben een fraaie uitstraling en een hoog draagvermogen. 
Daarnaast zijn ze op diverse wijze te koppelen en zeer handzaam in de kleinere 
afmetingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

lengtebreedte

gewicht draagvermogen

4,8 - 6,0 m

420 - 2200 kg

Lengte 1,8 m  Lengte 2,4 m  Lengte 3,0 m Lengte 4,2 m Lengte 6,0 m

Breedte 1,2 m

Breedte 2,4 m

Breedte 3,6 m

Breedte 4,8 m

Breedte 6,0 m

1,2 - 1,8 m
46 - 175 kg

1,2 - 2,4 m
50 - 225 kg

1,2 - 3,0 m
66 - 275 kg

1,2 - 4,2 m
89 - 400 kg

1,2 - 6,0 m
128 - 550 kg

2,4 - 1,8 m
85 - 325 kg

2,4 - 2,4 m
105 - 450 kg

2,4 - 3,0 m
124 - 550 kg

2,4 - 4,2 m
167 - 775 kg

2,4 - 6,0 m
243 - 1100 kg

3,6 - 1,8 m
122 - 500 kg

3,6 - 2,4 m
145 - 675 kg

3,6 - 3,0 m
175 - 850 kg

3,6 - 4,2 m
245 - 1150 kg

3,6 - 6,0 m
338 - 1650 kg

4,8 - 1,8 m
160 - 650 kg

4,8 - 2,4 m
203 - 865 kg

4,8 - 3,0 m
235 - 1100 kg

4,8 - 4,2 m
327 - 1550 kg

4,8 - 6,0 m
420 - 2200 kg

6,0 - 1,8 m
200 - 800 kg

6,0 - 2,4 m
218 - 1100 kg

6,0 - 3,0 m
294 - 1400 kg

6,0 - 4,2 m
378 - 1925 kg

6,0 - 6,0 m
537 - 2750 kg

hoogte 212 mm

Drijvend
goed !

Ponton 
De kunststof units worden in het aluminium 
profi el geschoven om de ponton te vormen. 
Deze kan vervolgens worden voorzien van 
accessoires en bevestigingsmateriaal om de 
ponton te verankeren.

Units
De unit is gemaakt van UV-stabiel HDPE-
kunststof (hogedichtheidpolyethyleen) met 
een EPS-vulling (expansieve polystyreen).
De unit is bijzonder impact-resistent, de 
bovenkant heeft een anti-sliplaag.

Paalhouders
Geproduceerd van robuust polypropeen. 
De paalhouders hebben een afgeronde vorm 
en zijn eenvoudig aan het aluminium profi el
te bevestigen.

C- en T-profi elen 
Gespoten geanodiseerd aluminium.

Hoeken
Eveneens gemaakt van polypropeen.
De hoeken hebben een mooie vormgeving, 
voorzien van interne roestvrijstalen 
verstevigingen.

Bevestigingen
Alle bouten en moeren zijn van roestvrij staal.

Loopplank
5.0-mm aluminium traanplaat die met een 
roestvrijstalen koppeling aan het aluminium 
frame van de ponton wordt gemonteerd.
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