
 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro, samt vurdering af  
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Investér i en  

ponton 

FLYDEBRO / Badebro 
Stabile med bæreevne på 500 kg. pr. element 

Let at opstille, flytte og opbevare 

for vinteren 

Tilbudspakken  
- Komplet Badebro, der er klar til brug - 

Samlet pris kr. 33.900,- inkl. moms  

(moms udgør 6.780) *se side 3 

Tlf. 3081 8164   •  info@cnfritid.dk   •   www.cnfritid.dk 
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Køb den og brug den straks, efter ca. 1½ times opstillingstid... 

Så hurtigt kan man samle og etablere flydebroen i strandkanten, og lige så hurtig kan den nedtages 

og lægges på eks. en trailer for transport, eller for opmagasinering i for vinteren.  

 

Flydebroen egner sig rigtig godt som badebro, fortøjning og landgang for mindre sejlbåde, opholds-

sted og hygge for børn og voksne ved sø og strand. Er samtidig ideel i bassiner, ”pút and take” o. lign. 

arrangementer for både børn og voksne.  

 

Broen består af elementer, der kobles sammen efter behov og de kan købes enkeltvis. Hvert element 

måler 240 x 120 x 30 cm og vejer 60 kg. Nemme at håndtere, gøres snildt af 2 personer.  

Hvert element har en bære evne på 500 kg. 

Trælandgangsbroen måler 240 x 80 cm. 

 

Flydeprotonerne er støbt i UV bestandig plast (HDPE Polyethylen) og er vedligeholdelsesfri. 

 

Broen forankres: 

• På land med medfølgende kæder og jordspyd.  

• I vandet forankres den med medfølgende kæder og betonlod.  

• Kan også forankres til stålrør/stolper, der bankes i bunden af fjord eller sø.  

• De enkelte pontoner (elementer) kan bruges som tømmerflåde og plateauer, som kan være til 

stor fornøjelse til brug ved leg, på lavt vand.  

• Som sikkerhed bør disse forankres med en kæde evt. en ankerring eller mindre anker. 

FLYDEBRO 
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Tilbudspakken 

Som illustration: 

Pris inkl. moms  

kr. 33.900,- 

Broen kan, hvis dette ønskes, selvfølgelig gøres længere og bredere, da 
pontonerne også kan samles på langs. 

  

Ved ekstra tilkøb henvises der til pris- og produktlisten på side 10 

Tilbuddet består af: 

3 x Ponton 2,4 m x 1,2 m x 0,3 m, 3 stk. (1) 

1 x Trælandgangsbro 2,4 m x 8 m (7) 

2 x Rækværk (4) 

1 x Stige (2) 

1 x Bænk (5) 

1 x Forankringspakke  

 

Forankringspakke:: 

8 x Betonklodser (vand) 

2 x Spyd (land A) 

2 x 10 m kæde til land (B) 

2 x 20 m til vand (6) 
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Stige 

Materiale: Aluminium. Monteres i elementets monteringshuller.  
Fire trin med skrånende mønstre. 

Vare nr. 965016 

Ponton element 

1,2 x 2,4 x 0,3 m. Medfølger beslag til samling.  
Varenr. 965015 

(1)  

(2)  

Samlebeslag 

Beslag til fastgørelse af ponton/elementet 2 og 2.  

Vare nr. 965013 

(3)  

Bænk 

Materiale: Aluminium/imprægneret træ. Monteres i pontonens  
monteringshuller.  (flytbar, fastgøres ikke) 

Vare nr. 965028 

(5)  

(4)  Rækværk  

Materiale: Aluminium. Placeres i pontonens  monteringshuller. 
Vare nr. 965017 (flytbare, fastgøres ikke) 

(6)  
Forankringspakke 

Sneglespyd til strand fiksering samt beton vægtblokke til vand + 
kæde til begge dele . 

Vare nr. 965018 

(7)  

Landgangsbro 

Materiale: Imprægneret træ. Inkl. samlebeslag. 

Vare nr. 965027 

 

(8)  
Monterings beslag mellem ponton og Landgangsbro 

Beslag med hul til kæden. 

Vare nr. 965508 

 
Det tilrådes altid, at nedtage flydebroen og/eller ”Bølgen”, 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. 
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Figur 1. Koblingsbeslag Figur 2 A. Montering af koblingsbeslag 

Figur 2 B. Montering af beslag 

1. Nedre fastgørelsesbeslag med faste bolte  

2. Nedre og øvre plast muffe 

3. Øvre fastplade med hængsel 

4. Hættemøtrikker, skrues fast med en skruenøgle 

Fastgørelse 

Montering af badebroen bør kun ske via de eksisterende huller, som anvist. Andre procedurer, (skruer eller 
lignende) må ikke anvendes. Lækage nu opstå, hvis du laver huller i elementerne. 
 

Montering 
Ved hjælp af de medfølgende fastgørelsesbeslag kan elementerne forbindes både i længde og bredde. Place-
ring af vedhæftningspunkter kan vælges frit. Der er 4 huller på langsiden og 2 på den korte side. 

 
Betjening af beslag 
Først placeres den nederste plastmuffe på monteringsboltene, og derefter de pontoner, som du vil samle 
(Figur 1.) Sæt derefter de øvre plastmuffer på plads og sving den hængslede flap over (monteret med hængs-
ler - Fig. 2A ) de medfølgende kugle møtrikker. Tilslut nr. 2 (figur 2B) og skru den anden kuglemøtrik på plads. 
Skrues på og fastgøres grundigt med en skruenøgle. 

 

Hvis det sidste element er monteret på bredden (T-model eller L-model), gøres resten i vandet. Monter dog 

fastgørelsen til det sidste element allerede på land for at eliminere risikoen for at slippe dem i vandet. Hvis du 

har købt ankerpakken (anbefalet), som kan købes som tilbehør, skal du ikke glemme at montere beslaget til 

forankringen, før du benytter broen. 

 

VEJLEDNING/MONTERING 
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Landgangen er fastgjort til Pontonelementets huller (se 

billede). Placer landgangen på en plan overflade, og sørg for, 

at den kan bevæge sig frit, når vandniveauet varierer. 

Sørg også for at landgangsbroen er stabil op og ned. Befæ-

stet til land og ikke glider ud i vandet 
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Til ”gør det selv” fremstilling... 

Model ”Bølge” 

Et andet alternativt, når du ønsker en badebro/flydebro, hvor du selv bestemmer be-
lægning str. m.v.  
 

Pontoner, der er særligt udformede, så du selv bygger broen op i den størrelse og læng-
de du ønsker (evt.  beklædt med træ, som vist på billederne her)  

Vægt: 
Ponton pr. stk. (egen vægt): 8 kg 
Bæreevne ved 1 ponton : ca. 160 kg 

Gør det selv: 

Når man fremstiller en træramme til ”Bølge” pontoner, er det normalt, at man bruger 2x4”  

eller 2x5” træ.  

 
Med hver ponton følger der et bånd, som man bruger til at fastgøre pontonen til trærammen.  
 
Den normale måde at opbygge en ramme på er som følger: 
• Lav f.eks. en ramme af 2x5” træ. Vær sikker på at hullet til pontonen er 28 cm i bredden og min. 120 cm i længden. Se 

evt. på billederne.  
• Løft hele rammen hen over pontonerne.  
• Fastgør dem alle med de medfølg. bånd.  
• Fremstil de resterende huller i samme mål, som de øvrige, så man nemt kan tilføje flere pontoner, hvis dette behov 

skulle opstå senere. 
 

OBS:  Jo flere kg træ og beslag, der anvendes, jo tungere bliver broen og bæreevnen i kg last, bliver tilsvarende mindre! 
 Når broen trækkes på land: Brug langsgående brædder eller evt. ruller på tværs, for at skåne pontonerne.  

MODEL ”BØLGE” 

6 stk. 

4 stk.  

4 stk 

2 stk. 

4 stk. 

6 + 1 stk.  
4 stk. 

6 + 1 stk. 

4 stk.  
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