Utflyktsflotte Husbåt Båthus Arbetsplattform Färja
Flytande restaurang Bastu, olika huskonstruktioner, teaterscen
Cykel parkering, helikopter plattform, endast fantasin sätter
gränser.
Ja det är vad du kan göra med våra pontoner, bara fantasin sätter gränserna.
Våra pontoner är direkt gjorda och konstruerade för olika flytande konstruktioner.
Alla våra pontoner är tillverkade i polyten plast Hd, det starkaste och tåligaste
material till pontoner vi i dag känner.
Kunskap och erfarenhet av ponton konstruktioner sedan i början av sextiotalet
borgar för en säker och hållbar konstruktion.
Ponton 1. Tub ponton är en polyten tub med en diameter på 500 mm och
godstjocklek på 7,8 mm och längden på 4,5,7,5 m och längre, cellplast fylld och
lockade, om ni så önskar med ett noskorn. Bruttobärkraft per meter ca 175 kg.
Ponton 2. Tub ponton diameter 355 mm bruttobärkraft per meter ca 90 kg
Ponton 3. Tub ponton diameter 1100 mm längd 4 m bruttobärkraft ca 3,7 ton
Ponton 4. En rektangulär ponton om standard 50x100x50cm. Standard längd 5 6
7,5 8 9 m eller längre. Tillverkad i polyten Hd, även skyddslock i polyten,
cellplast fylld. Bruttobärkraft per meter ca 440kg.
Ponton 5. Som ovan mått 50x75x50 bruttobärkraft per meter ca 315 kg
Den rektangulära formen ger en mycket stabil konstruktion och lättdrivenhet i
vattnet, även planade konstruktioner har byggts med denna ponton. Med våra
formar och svets utrustning kan vi även tillverka pontoner i alla mått.
Ponton 6. Jätte ponton finns i en mängd storlekar för konstruktioner som kan bära
upp till flera hundra ton, ex huskonstruktioner scener, arbetsplattformar mm
Endast fantasin sätter gränser, priser vid förfrågan. Detta innebär nya möjligheter
till er som är innovativa att konstruera större flytande konstruktioner.
Våra pontoner kan också med fördel användas till olika bryggor till er som önskar
en stadigare och kraftigare flytbrygga, pontonbro eller liknande.
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Prislista
Ex mvs
Ponton tub diameter 500 mm 7,5 m med plana lock
Med nos + 30 cm tillkommer
Skarvhylsa för längre pontoner
Rostfria monteringsband 4 per ponton per st
Ponton tub diameter 355mm 7.5m
Ponton rektangulär 6 m 50x100x50
Ponton rektangulär 6m 50x75x50

Ink mvs

5300:400:200:180:3.500:7.100:6.400:-

6625:500:250:225:4.375:8875:8.000:-

Även andra mått möjliga, begär information
Vid större antal begär offert.
Jätte ponton i olika storlekar, begär information ex 3x9x1m
Bruttobärkraft ca 20 ton
Med uppvikt nos (5,85m) tillkommer
Fästbyglar min 8 per ponton per st
Fästes band tubponton st
Motorfästes plåtar par från
Komplett motorbrun från
Motorfäste från

1.100:30:180:680:2.100:1.000:-

1.375:37:225:850:2.625:1,250:-

Priser färdiga flottar plattformar komplett med
förtöjnings öglor motorbrun hörnförstärkningar
ex 2,85x6 rektangulär ponton
Bruttobärkraft ca 5 ton

Pris :

29.800:-

37.250:-

2,5x5 tub ponton bruttobärkraft
ca 1,6 ton

Pris :

14.700:-

18.375:-

Övriga storlekar enl offert ex 12x5 m bruttobärkraft ca 15 ton.
Övrigt räcken bad stegar sviktar förtöjnings utrustning tak styrningar
Förvaringslådor motorer mm enl sep prislista.
Kan även fås med överbyggnad av aluminium eller komposit.

