
VOORDELEN

 • Eenvoudiger te water 
laten en aanmeren

 • Gemakkelijke toegang 
tot de boot

 • Geen "antifouling" meer 
nodig (een milieuvriendelijke 
en economische oplossing)

 • Weinig onderhoud

 • Mogelijkheid om de structuur 
te laten overwinteren

 • Kan aan alle boten 
worden aangepast

 • Verschillende 
verankeringssystemen 
en veel accessoires

MET DE FLEXIPORT AANLEGSTEIGER 
KAN U UW BOOT MAKKELIJKER 
TE WATER LATEN EN DROOG 
AANMEREN. DE STEIGER BESTAAT UIT 
MODULAIRE DRIJVENDE KUBUSSEN 
EN PAST ZICH GEMAKKELIJK AAN HET 
GEWICHT EN DE GROOTTE VAN UW 
BOOT AAN.

Ons opvaardok vereenvoudigt het te water laten en het aanmeren 
van uw boot. Het bestaat uit modulaire drijvende kubussen van  
50 x 50 x 40 cm en V-vormige opvaargoten uitgerust met 
horizontale rollen. 

De romp van de boot of de RIB past perfect in deze rollerbanen.

Om de boot makkelijker op het dok te kunnen tillen, is de toegang 
tot de wieg voorzien van een V-vormige uitsparing met een extra 
rol aan het begin. U kunt dus de boot op het ponton "varen", 
enkel en alleen met het aandrijfvermogen van de motor.

OPVAARDOK VOOR BOTEN: 

FLEXIPORT DE AANLEGSTEIGER DIE ZICH AAN UW BOOT 
OF RIB AANPAST



Ingang  
van de steiger in de 
vorm  
van een "V"

Hellingen met  
centrale  
rollen 

Structuur die 
samengesteld 

is uit kubussen

 Mogelijkheid om  
een lier te installeren

Aan te passen aan 
de grootte en het 

gewicht van de 
boten

   TOTAL MODULARITEIT

Het is perfect mogelijk om het 
opvaardok aan de grootte en 
het gewicht van uw boot aan te 
passen door rondom extra rijen 
kubussen toe te voegen.

   EENVOUDIGE MONTAGE

De SunnyDock kubussen 
zijn voorzien van 4 oren op 
verschillende hoogtes. Ze worden 
aan elkaar vastgemaakt met 
behulp van bevestigingspennen, 
die met een specifiek gereedschap 
op elkaar geklemd worden.

   100% AANPASBAAR

Het ontwerp van de modulaire 
drijvende kubussen is erg 
eenvoudig, waardoor ze 
probleemloos met verschillende 
toebehoren en verankeringstypes 
samengaan.

Dock Marine Europe



Polyethyleen 
aanmeerkikker

Aanmeerkikker uit 
gegalvaniseerd staal

Polyethyleen 
ladder

Lier op driepoot

Fender met 2 oren

Het Flexiport opvaardok bestaat uit modulaire drijvende kubussen van 50 x 50 x 40 cm en wiegen 
uitgerust met horizontale rollen.

Aangezien het concept volledig modulair is, zijn vanzelfsprekend alle configuraties mogelijk.

Drijvende kubussen SunnyDock

Borgsleutel

Gegalvaniseerde 
stalen beugels

VerankeringsringL-vormige 
buis

T-vormige buis

Bevestigingspen Sleutel Schroef, moer 
en sluitring

Ingangsopvaargoot
V-vormige opvaargoot   

met rollen

VERANKERING met kettingen  
of kabels

VERANKERINGSSYSTEEM  
voor betonnen of houten kade 

INSTALLATIEGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES
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Dock Marine Europe + 32 (0) 4 226 60 07
Rue de la Brasserie 8 bte 4 
4000 Liège - België

info@dockmarine-europe.com 
www.dockmarine-europe.com


