BEST SOLUTIONS FOR FLOATS

helppoa ja kestävää
vesirakentamista

kokoonpano ja ankkurointi
FINDOCK™ -ponttoonijärjelmä koostuu toisiinsa kytkettävistä muovimoduuleista. Moduulit asennetaan vierekkäin
mutta niitä voidaan käyttää myös päällekkäin, kun rakennelmalta vaaditaan korkeutta tai erityisen suurta kantavuutta.
Kytkentä tapahtuu painamalla moduulien risteyskohtaan
keskitappi, jota käännetään erikoistyökalulla 30 astetta.
Ulkoreunalla kytkentä tapahtuu erityisillä pulteilla ja köysikiinnikkeillä. Purkaminen tapahtuu samaan tapaan käänteisessä järjestyksessä. Kokonaisuuden ankkurointi tapahtuu
painoilla tai ankkureilla, kiinnittämällä johonkin kiinteään
rakennelmaan tai vaihtoehtoisesti paalukiinnityksellä keskeltä tai ulkopuolelta. Moduuleita on
kahta kokoluokkaa, Large 666 x 666mm sekä
Small 500 x 500 mm. Nämä muodostavat
molemmat omat tuoteperheensä eikä niitä voi
yhdistää keskenään.

FINDOCK™ -ponttoonijärjestelmä on helppo ja huoleton valinta vesirakentamiseen.
Muovimoduuleista koostuva rakenne on vakaa, kestävä, lähes huoltovapaa ja ennenkaikkea helppo asentaa. Moduulirakenne mahdollistaa kokonaisuuden purkamisen
osiin, jolloin suurtakin rakennelmaa on helppo liikutella vaikka yksin. Asennuksen
helppouden ansiosta rakennat moduuleista ja erilaisista lisäosista sopivan kokoonpanon, jota muokkaat aina tarpeen mukaan. Valmistamme tuotteet parhaista mahdollisista materiaaleista noudattaen ISO9001:2000 laatustandardia.

käyttökohteet
Nopean muunneltavuuden ja lukuisten käyttötapojensa ansiosta FINDOCK™ -ponttoonijärjestelmä
soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin.
• Laiturit ja kuivatelakat. Perinteisen laiturin
lisäksi moduuleista voidaan rakentaa ns. kuivatelakka, jossa ponttooniin rakennetaan kölille erityinen
ura ja liukupinnat. Kuivatelakalle ajetaan normaalisti, jolloin vene nousee telakan päälle. Telakalla
veneen pohja on suojassa leviltä eivätkä kiinnitysköydet revi venettä. Telakan päälle voidaan lisäksi
rakentaa katos suojaamaan myrskytuulilta.
• pienvenesatamat ja kulkusillat. Moduuleista on helppo rakentaa pienevenesatamia ja
pitkiä kulkusiltoja saaristoon ja rannoille. Rakenteen
kestävyys ja helppo muunneltavuus vaikuttavat
edullisesti pitkänaikavälin kustannuksiin.

ominaisuudet

• uima-altaat. Uima-allassovelluksessa voidaan
alue vain rajata moduuleilla tai vaihtoehtoisesti altaalle voidaan rakentaa moduuleista myös seinät ja
pohja. Pohja ja seinät tehdään päästämällä moduulin sisälle vettä ja käyttämällä hyväksi kerrosrakennemahdollisuutta.

varusteet

• työalustat. Yleisimpiä sovelluksia ovat veneiden ja laivojen työalustat joissa voidaan tehdä
ulkopuoliset kunnostustyöt ilman että laivaa tarvitsee nostaa maihin. Ponttoonijärjestelmää voidaan
käyttää myös esim. työkoneiden tai rakennustarvikkeiden siirtoalustoina. Siirtoalusta voidaan varustaa
myös omalla moottorilla. Alustojen päälle voidaan
tehdä myös erilaisia rakennuksia esim. saunoja,
esiintymislavoja, kahviloita tms.

puhallusmuovattu saumaton rakenne.
Ei teräviä reunoja. laaja lisävarustevalikoima.
9 värivaihtoehtoa.

KAITEET

ERIKOISMODUULI JOHTOJEN
LÄPIVIENTIÄ VARTEN

moduulin paino:
small 7 kg,
large 11 kg

Hyvä pakkasen- ja UV-kestävyys.
kestää merivettä, syöpymistä,
kemikaaleja ja öljyä.

Keskimääräinen kuormituslujuus yli 3500kg /m2. Kantavuus 360kg /m2.
Kestävä liitoskohta. Viranomaisten hyväksymässä testeissä vahvuus
sivuttaisessa vedossa yli 1950kg nopeudella 50mm/min.

Ympäristöystävällinen,
100% kierrätettävä.

TÖRMÄYSSUOJA

POLLARI

TIKKAAT

Monipuolinen.
Helppo koota,
muokata ja purkaa.

Asiakaspalvelu
Myynti
Tukkumyynti
Jälkimarkkinointi

findock@findock.fi
sales@findock.fi
industrial@findock.fi
ams@findock.fi

www.findock.fi

jälleenmyyjäsi

044 378 8555
044 378 8554
+358 40 0803 397

KYSY TARKEMMAT VÄRIMALLIT JÄLLENMYYJÄLTÄSI

Päätuotteitamme ovat FINDOCK™ -modulaariponttoonijärjestelmät
ja oheistarvikkeet kunnalliseen sekä yksityiseen vesirakentamiseen.
Oy Findock International Inc. on osa Fineko Invest teknologiakonsernia.

