Drømmer du om
at kunne springe direkte
i bølgen blå?
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FLEXBROEN - design, kvalitet og funktionalitet i en forening

Din badebro som professionelt byggesæt

Den første model af Flexbroen blev designet i 1996 og er siden da løbende videreudviklet
og optimeret. Broen er konstrueret til at kunne modstå de ofte meget barske og omskiftelige
betingelser langs de danske kyster og søbredder.

Flexbroen leveres som professionelt byggesæt. Konstruktionen består af galvaniserede rør,
som er lette at slå i havbunden. Bundrørerne bliver stående, når resten af broen tages ind
for vinteren.
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Er der langt ud til den første revle
- så er Flexbroen den rigtige løsning

Godt begyndt

Få et fuldt udbytte af badesæsonen i år - spring stykket med sten over
og hop direkte i bølgen blå.

Herpå hviler brodækket, der består af 2,5 mtr. lange elementer, som kan
bæres af én mand.

Den fleksible konstruktion gør, at broen kan tilpasses de stedlige forhold.
På billedet til venstre (B) er broen fx. lavet som en handicapvenlig bro
med fast gelænder.

Ved hjælp af hjørnebeslag styres broflagerne på plads omkring rørerne.
Et vaterpas er vigtigt for et godt resultat.

Stålrørstammerne hviler på bundrør, der bankes i hav- eller søbunden.
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Super stærk konstruktion

Gennemtænkt design - enkel montage
og minimal vedligehold

Den varmgalvaniserede konstruktion sikrer, at du kan have glæde af din
bro i mange år fremover. De 3-lags laminerede og trykimprægnerede
brodæk sikrer, at vedligeholdelsen er minimal.

Hver eneste detalje er gennemtænkt - både i forhold til konstruktion og
montage, så broen er så stærk og nem at håndtere for dig som muligt.
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Fleksibelt system
- hurtig og nem op- og nedtagning

Udførlig montagevejledning
Broen leveres med en udførlig montagevejledning, der detaljeret beskriver
hvert enkelt trin i montagen, samt en beskrivelse af alle leverede dele, så
det er lige til at gå til.

Den fleksible konstruktion gør det nemt at tilpasse broen til forholdene.
Broen monteres på permanent placerede bundrør. Brodækket er konstrueret, så det kan bæres af én mand. Og med det særlige låsesystem
kan broen nemt løftes af og på, så storm- og isskader undgåes.
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Modulopbygget - ﬂeksibel konstruktion

Montagen klares i løbet af en weekend af 2 mand

Broen består af moduler à 2,50 x 0,66 mtr. og kan leveres i den ønskede
længde udfra disse mål.

Rørene slås i bunden med forhammer eller Boschhammer (J). Der må ikke
anvendes pumpe-spulemetode.

En bro i 25 mtr. længde (10 moduler) vil ved normale forhold give en
vanddybde på 1,25 - 1,50 mtr. for enden af broen.

Et par waders eller en våddragt er en god idé, hvis man ikke vil arbejde
i badetøj.

Broen kan leveres i enkeltbredde 0,6 mtr. (C) eller dobbeltbredde
1,32 mtr. (D).

Tilbehør - lagerførende i reservedele
Broerne kan leveres med badestige i aluminium (E) eller trappe af hårdt
træ (F), badeplatforme for montering på siden af broen, samt gelænder
i form af kraftigt tov.
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Det færdige resultat
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Det færdige resultat som de to ”amatør-brobisser” kan være stolte af en snorlige bro klar til den første dukkert (L). Med Flexbroen bestemmer
du selv, hvor lang badesæsonen skal være.
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