
Først med det bedste… 
  

  

Stabile med bæreevne på 500 kg pr element 

Let at opstille, flytte og opbevare 

  

  

Hedvig Nørgaard:Tlf. 3081 8164 • info@cnfritid.dk  
• www.cnfritid.dk 

Supergod for Bad - Båd - Børneleg -  

Sejlsport - Fiskeri - Scene 

Strandhygge mm… 
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Først med det bedste… 

Tilbudspakke 

3 x Pontoner 

1 x Landgangsbro 

2 x Gelændere 

1 x Stige 

1 x Bænk 

1 x Forankringspakke: 

 8 betonklodser (vand)  

 2 spyd (land)  

 4 Kæder 

  

  

  

  

  

,- 

 

 

 
Inkl. rabat 1.900,- 

Ekstra tilkøb: 
Ponton pr. stk. :               kr. 6.800,- 

Gelænder :                      Kr. 2.400,- 

Tekniske data: 
o Materiale: HDPE – plast 

o Ydermål/element: 1,2 m x 2,4 m x 0,3 m  

o Vægt: 60 kg/ pr.ponton 

o Bæreevne: Ca. 500 kg. pr.ponton 

o Farve: Grå 

o Garanti: 2 år for fabriksfejl 
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Først med det bedste… Køb den og brug den  
straks, efter ca 1½  
times opstillingstid 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  

samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

Denne kan ses på 
  

Vestergade 38 
8600 Silkeborg 

  

Mulighed for fortøjning af både Arbejdsplatform  

Stå sikkert når du arbejder på vandet 

Køb den 
Brug den efter ca. 

11/2 timers  opstillingstid. 

 

 

 

 
. 

Stå sikkert når du arbejder på vandet  
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Først med det bedste… 

ca. 1½ time 

for 2 personer 

  

Så hurtigt kan man samle og etablere  

flydebroen i strandkanten, og lige så hurtigt kan den nedtages 

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. Kan samles individuelt, da alle beslaghuller passer mod 

hinanden 

 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 ca. 500 kg. 

 

Samlebeslag: 

Ponton til ponton 

  
Nem montering af tilbehør: 

Placer tingene i ponton-hullerne 

der findes på alle 4 sider 

  
! 

  

Samlebeslag: 
Ponton til Landgangsbro. 
Med huller til kæder. 
Til fortøjning af både 
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Først med det bedste… 

ca. 1½ time 

for 2 personer 

  

. 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  

samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

  

Blokken sat sammen med 

Landgangsbro. 

Bevægelig samling 

Billedet her illustrerer hvor stabilt og stærkt bæreevnen er. 

1: Ponton 

2: Badestige 

3: sammenkoblingsbeslag 

4: Rækværk 

5: Bænk 

6 Forankringspakke, 8 betonklodser + kæder 

A: Hård strand: kæder+split t/beton 

B: Blød strand +  Kæder+ snegle-spyd 

7: Landgangsbro 

 

 

 

Stige monteres i 

elementets 

monteringshuller. 

Flytbare fastgøres ikke.   

Bænk monters i pontonens 

monteringshuller. 

Flytbare fastgøres ikke. 

 

Rækværk placeres i 

pontonens 

monteringshuller 

Flytbare m/split 

Sikres. 

Landgangsbro 

Træ m. galv. ramme 

Mål: 2,4 x 0,8 m 
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ca. 1½ time 

for 2 personer 

  

. 

  

Billedet her illustrerer hvor stærkt og stabilt 

bæreevnen er 

•Ponton pr. stk. 

•8 kg 

 

•Bæreevne v/1  ponton 

•160 kg 

Vægt 

Ponton pr.stk 

Ved flere elementer 

forøges bæreevnen 

til mere end 160 kg. 

( ca. 40% = 220 kg.) 

VÆGT 

Billedet her illustrerer 

hvor stærkt og stabilt 

bæreevnen er. 

Billedet her illustrerer, at man har valgt at holde broen med 

stolper men uden glidebeslag.  

2 typer glidebeslag til stolper  

Stolper kan tilkøbes 

fra 2 – 6 m. 
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Først med det bedste… 

ca. 1½ time 

for 2 personer 

  

. 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  

samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

  

Lysshow på bro i 
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Først med det bedste… 

ca. 1½ time 

for 2 personer 

  

. 

  

Søsætning 
Når platformen og broen skal i vandet,  

er det en klar fordel med et par ekstra hænder. 

Saml den i vandkanten og skub- ud mens du samler! 

Slut med landgangen. 

Derefter monteres tilbehør/kæder og blokke 

Forankringspakke 

Sneglespyd til strand fiksering 

samt beton vægtblokke til vand + 

kæde til begge dele 

1: split t/beton 

 

2: 2 sneglespyd med 

2 x 10 meters kæde 

2 

1 
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Først med det bedste… 
  

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 ved leg på lavt vand og 

meget mere. 

 mere..  

   

Se på www.cnfritid.dk/produkter  

(nederst på siden - klik på VIDEO) 

Her vises, hvordan broen samles  

- fra start til den ligger i vandet -  
  

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

vedligeholdelsesfri.  Har været i handlen i flere år. Flydebroen leveres i 

en standardpakke, bestående af 3 stk. elementer, trykimprægneret  

landgangsbro, badestige, 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).  

 

 

. 

____________________________________________________ 

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro,  

samt overvejelser af bund-strøm-bølge-og vindforhold påhviler altid køber! 

En stor fornøjelse for alle aldre!! 
  

Se på 

www.cnfritid.dk/produkter 

( Nederst på siden – klik på video) 

Her vises, hvordan broen samles 

- Fra start til den ligger i vandet -  
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Det anbefales ALTID at nedtage den om efteråret for  

vinteropbevaring på land. 



Først med det bedste… 

. . 

  Varenr. Produkt beskrivelse 
Salgspris 

inkl.moms 

  

9650-14 

Ponton element 

1,2 x 2,4 x 0,3 m. 

Bæreevne pr. stk. 500 kg. 
  

6.800,- 

  

9650-16 

Stige 

Materiale: Aluminium. 

Monteres i  pontonens 

monteringshuller.  Fire trin med 

skrånende mønstre.  
  

2.900,- 

  

9650-13 750,- 

  

9650-17 

  

Rækværk 

Materiale: Aluminium + træ. 

Placeres i pontonens  

monteringshuller. 

Sikres m/split 

 Flytbare. 

2.400,- 

  

9650-28 

  

  

Bænk  

Materiale: 

aliminium/impræneret træ. 

Monteres i pontonens  

monterinshuller.Sikres m/ split. 

Flytbare. 

2.300,- 

  

9650-18 

 Forankringspakke 

 2 Sneglespyd til strand fiksering 

samt 8 beton vægtblokke til vand 

+ kæde til begge dele.  

4.600,- 

 Tilbudspakke/Blokken 

Komplet 

 Badebro, der er klar til brug 

 

Samlet pris kr. 38.000,-  

inkl.  moms og rabat 1.900,- 

  

 

 

 

Samlebeslag:  Beslag til 

fastgørelse af 

ponton/elementer 
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Først med det bedste… 

  
9650 

- 30 

Snegle spyd 

Til jordfæste på 

land ifm. kæde. 

L: 90 cm 

312,- 

  
9650 

 - 31 

Samlebeslag  

til f.eks. ekstra 

lange 

træmoduler 

Længde: 36 cm 

137,- 

  
9650 

 - 32 

Kraftige lægner. 

Pr stk: 
120,- 

  

   

9650  

- 33 

Fæste på land 

ifm. beton eller . 

murværk 

L: 26 cm 

112,- 

  
9650 

 - 35 

Glidebeslag til 

stolper  

fra 2 - 6 m  

(Indhent pris for 

stolperne) 

1.200,- 

Generelle galvaniserede beslag og diverse tilbehør 

Kan anvendes flere steder til begge typer broer  

Salgspris inkl. moms 

  

Træ m.galv. ramme 

Betonklodser 

a..20 kg 

m. kæder. 

Landgangsbro. 
Materiale: Imprægneret træ m. 

galv. ramme  inkl. samlebeslag 

 

Standard mål : 2,4 x 0,8 m 
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Først med det bedste… 

sætter grænser for muligheder for 

  børn og voksne i sommerlandet 
  

Tlf. 3081 8164 - Hedvig  

info@cnfritid.dk  - www.cnfritid.dk 

  

 

 

  

”Bølgen” Model 

Bølgen 

 ”Bølgen” 

”Blokken” 
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