
 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  
samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

8 
 

 

 

 

 

Tlf. 3081 8164 • info@cnfritid.dk • www.cnfritid.dk 

 

Tlf. 3081 8164 • info@cnfritid.dk • www.cnfritid.dk 



 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  
samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

2 
 

 

 

 

 

Moms udgør kr. 6.780,- 

3 x Pontoner 

1 x Landgangsbro 

2 x Gelændere 

1 x Stige 

1 x Forankringspakke: 

 8 betonklodser (vand)  

 2 spyd (land)  

 Kæder 

Ponton pr. stk.: kr. 6.500,- 

Gelænder: kr. 2.250,- 

Bænk kr. 2.000,- 
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Så hurtigt kan man samle og etablere  
flydebroen i strandkanten, og lige så hurtigt kan den ned-
tages og lægges på eks. en trailer for transport, eller for 

opmagasinering i carport eller lign. 
 

Broen består af elementer der kobles sammen efter behov og som kan 
købes enkeltvis.  

 
Hvert element måler 240 x 120 x 30 cm  

og vejer 60 kg, kan håndteres nemt og snildt af 2 personer. 
 

Hvert element har en bæreevne på 500 kg. 

Trælandgangsbroen måler 240 x 80 cm.  

Samlebeslag: 

Ponton til Landgangsbro 

med huller til kæde 

Samlebeslag: 

Ponton til ponton Nem monting af tilbehør: 

Placer tingene i ponton-huller, der 

findes på alle 4 sider 
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Flydebroen egner sig rigtig godt som badebro, som fortøjning og landgang for 

mindre sejlbåde, som opholdssted og hygge for børn og voksne ved sø eller 

strand, og er samtidig ideel i bassiner o. lign.  

Broen forankres på land med medfølgende kæder og jordspyd.  

I vandet forankres den med kæder og betonlod, som også  

medfølger. Kan også forankres til stålrør der bankes i bunden af fjord eller sø. 

Endelig kan de enkelte pontoner (elementer) bruges som  

tømmerflåde, fiskeøer, badeplatforme, til brug af leg på lavt vand og meget mere..  

 

En stor fornøjelse for alle aldre!! 

 

Flydepontonerne er støbt i UV bestandig plast (polyethylen) og er helt  

vedligeholdelsesfri.  Har været i handlen i flere år. Flydebroen leveres i en stan-

dardpakke, bestående af 3 stk. elementer, trykimprægneret  landgangsbro, bade-

stige, 2 stk. rækværk samt 4 sæt sammenkoblingsbeslag.  

Flydebroen kan derudover suppleres med ekstra pontoner og rækværk. Broen 

kan, hvis det ønskes, selvfølgelig gøres længere og bredere,  

da elementerne også kan samles på langs. 

 

Det tilrådes altid at nedtage flydebroen, hvis der er stærk storm 

i sigte (eller sikre den på andet vis, evt. ved at minimere den). 

Det anbefales ALTID at nedtage den om efteråret for  

vinteropbevaring på land. 


