
ONZE HOUTEN PONTONS BIEDEN EEN MODULAIRE 
EN TEGELIJK ESTHETISCHE OPLOSSING. ZE ZIJN 
VOLLEDIG DEMONTEERBAAR, HEBBEN PRAKTISCH 
GEEN IMPACT OP HET MILIEU EN PASSEN ZICH AAN 
ALLE NATUURLIJKE MILIEUS AAN: DE ZEE, MEREN, 
VIJVERS, STROMEN EN RIVIEREN.

Het dek van onze houten steigers 
bestaat uit een brugvloer van 
1,20 m, 1,60 m of 3,50 m breed 
en 2,50 m lang (2 brugvloeren 
per module). Ze zijn gemaakt van 
uit Zweden afkomstige Noorse 
den. Na het zagen worden de vier 
zijden en de uiteinden onder druk 
geïmpregneerd. Op aanvraag 
kunnen ze ook gemaakt worden 
uit tropisch «mandioquiera»-hout 
met een FSC-certificaat, waarvan de 
kwaliteit optimaal is voor dit soort 
toepassingen. Het hout wordt met 
roestvrijstalen schroeven van het 
type A4 op gegalvaniseerde stalen 
liggers bevestigd.

Onze houten steigers bestaan uit een regelbare structuur van 
gegalvaniseerd staal, die i nde bodem verankerd wordt in de bodem 
met behulp van palen, en een brugvloer van Noorse den. De 
basismodulus is 1,60 m breed bij 5,00 m lang.

Onze installaties vormen een oplossing die zowel esthetisch als 
robuust is, geschikt voor alle omgevingen – de zee, meren, vijvers, 
rivieren – en bijna alle bodemsoorten. Onze steigers zijn makkelijk 
te installeren,  zonder dat er zware machines aan te pas moeten 
komen.  Bovendien kunnen ze gedemonteerd worden om ze te 
laten overwinteren en hebben ze een uiterst geringe invloed op de 
natuurlijke omgeving waarin ze zijn gemonteerd.



De basismodule is 5,00m lang. Ze  
rust op twee H-vormige voetstukken 
van 2,40m breed, die in de  bodem 
van de waterpartij verankerd zijn 
met palen van 60mm doorsnede. 
Dit systeem garandeert een 
perfecte verankering in haast alle 
bodemtypes.

Onze steigers hebben een 
verwaarloosbare ecologische 
voetafdruk en zijn volledig 
demonteerbaar. Bij barre 
weersomstandigheden, kunnen 
ze gedemonteerd worden om te 
overwinteren,  waarbij alleen de 
voetstukken blijven staan.

Als accessoire bij onze houten 
steigers, stellen we trappen op 
maat voor uit gegalvaniseerd 
staal (breedte 95 cm) en relingen 
uit gegalvaniseerd staal met 
een dubbele reling, in koord, 
gegalvaniseerd staal of hout.

ACTIVITEITSSECTOR

Dankzij hun modulaire bouw kunnen onze houten pontons NBC Marine aangepast worden aan 
verschillende soorten waterpartijen, voor tal van activiteiten: ontspanning op het water, privé-
aanlegsteigers, milieutoepassingen enz. Ongeacht uw project, kunt u vertrouwen op de vele 
mogelijkheden van onze pontons om zo goed mogelijk aan uw behoeften te beantwoorden
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