Chytrá řešení pro vodní sporty
i rekreaci
Máte poblíž řeku, rybník, jezero? Chtěli byste si vybudovat přírodní koupaliště
a nevíte jak? Máte v obci vodácký oddíl a potřebujete mu zajistit bezpečný přístup
k vodě? Nevíte kde si sehnat profesionální řešení pro kotviště lodí? Máte chatu
„u vody“ a rádi byste si zpříjemnili rybaření a koupání? Nechcete řešit nekonečnou
každoroční údržbu starých mol vybudovaných ze sudů a prken?

PONTONY

Popis řešení
Vybudování mol pro různá použití není jednodušší. SITEL, spol. s r.o. nabízí pro
své zákazníky jedinečné řešení „modulární plastové pontony Masterdock“, ze
kterých lze vybudovat různé typy kotvišť, mol i přírodních koupališť. Rádi Vám
pomůžeme nejen s optimálním návrhem, ale zajišťujeme také kromě jejich
dodání i odbornou montáž a následný servis.

Masterdock – mnohostranné využití











mola pro lodě rekreační, závodní (kanoistika a veslování), užitkové
přístaviště pro výletní lodě
platformy pro rekreační využití
platformy pro stavební činnost, těžbu nebo přepravu písku
plovoucí pódia
pontony pro bagry, čerpadla, potrubí
dočasné lávky
plovoucí bazény na jezerech, rybníkách, řekách
sádky pro chov ryb
základny pro potápění

Plastové modulární pontony MASTERDOCK jsou nejvhodnější bezúdržbovou
alternativou k současně používaným materiálům (dřevu a oceli) díky jejich
jednoduché montáži, dlouhé životnosti, ochraně zdraví a bezpečnosti (žádné
ostré hrany). Systém MASTERDOCK je certifikovaný výrobek a splňuje
bezpečnostní normu EU 2001/95/EC.
Nabízíme dvě profilové řady:
nizkoprofilové





veslování
kanoistika
rybolov
rekreace

vysokoprofilové




přístavy
rekreace
přírodní plavecké bazény

Výhody pro zákazníka
Kvalitní a dlouhodobé vyřešení současných i budoucích potřeb, lehká
konstrukce, snadné kotvení, jednoduchá manipulace. Modularita umožňuje
i pozdější dodatečné rozšiřování podle požadavků. Zajištěný servis, montáž
i odborné konzultace. Vždy pro vás budeme představovat garanta celého
řešení a vašeho dlouhodobého partnera.
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