
Valmöjlihgheter
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Betongpontoner
Vi tillverkar våra pontoner i 
egna lokaler tre mil norr om 
Stockholm. Varje ponton görs 
på beställning och anpassas 
efter kundens behov. Vi har 
standardstorlekar men tar fram 
alternativa storlekar på be-
gäran.

Med 30 års produktutveckling 
kan vi säja att våra pontoner 
håller högsta kvalité.

Pontonerna förankrar vi som 
standard med 2-tons ankare 
och 19 mm kätting, men även 
här finns det många olika 
valmöjligheter. Pontonerna 
kläs med miljövänlig impregn-
erat NTR-A virke.

- Olika längder och bredder
- Stabila
- Klarar utsatta lägen
- För större båtar
- Lång livslängd
- Ihopkopplingsbara
- Marinor
- Båtklubbar
- Villapontoner
- Kan träkläs med kjolar
- Badanläggningar
- Hopptorn
- Klarar tunga landgångar
- Infrastruktur
- El och vatten
- Bryggstolpar
- Kraftiga fedderlister
- Tålig yta
- Mycket tillbehör
- Närproducerade
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Fördjupad information
Allt började på ritbordet för 
över 30 år sedan. Hur bygger 
man en betongpjäs på 10-20 
ton för att flyta stabilt under 
50-70 år? 

Konstruktionen är en ingen-
jörskonst där armering, cell-
plast, tjocklek, betongkvalité, 
infrastruktur, kättingbrunnar 
och design sätts ihop till bästa 
prestanda.

En stålform där både sidor och 
ändar kan flyttas för att skapa 
olika storlekar på pontoner är 
grunden för skapandet. Ett 
stort armeringsverk byggs 
upp runt cellplast där kund-
unika specefikationer vävs in 
i konstruktionen. Det kan vara 
fästen för pontonkoppel för att 
bygga vinklar och T-konstruk-
tioner, genomgående rör för att 
kunna dra vatten och el inne 
i pontonen. Uttag för belysn-
insgstolpar på önskade ställ-
len, fästen för badstegar och 
räddningsmateriel och mycket 
mer.

Formen fylls med högkvalitativ 
betong, som vibbreras för att 
skapa en homogen och stark 
produkt. Till sist slätas ytan ut 
för att få en bra komfort.

För att kunna flyta är ponton-
erna öppna i botten och vattnet 
möter cellplasten.

Traditionellt har det varit ma-
rinor och båtklubbar som har 
valt betongpontoner. På sena-
re år har även privatpersoner 
lärt sig uppskatta villapon-
tonen, en helt träklädd ponton 
som inbjuder barfotafötter till 
bad och brygg-häng, samtidigt 
som båten ligger tryggt förtöjd 
även i mera utsatta lägen. 
Över kättingbrunnarna görs 
infällda träluckor för att komma 
åt för inspektion.
Villapontonen blir framsidan 
som smälter in i sjötomtsmiljön 
på ett naturligt sätt. 

Bredden på pontonen spelar 
en stor roll för stabilitetet och 
även för att stoppa ytvågor. 
Det gör att tilläggning bakom 
en betongponton blir lugn och 
trygg. Vi menar att storleken 
15X3 m är bland det stabilaste 
man kan få.

Pontoner är relativt underhålls-
fria men det finns några saker 
att tänka på. Fenderlisterna 
går att byta och gör att en 
gamma ponton kan se ny ut 
igen. Kättingen hålls av tersar 
som ligger i kättingbrunnarna, 
kättingen kan behöva spännas 
upp med tiden och tersen by-
tas. Flera pontoner som sitter 
ihop är kopplade med vajrar, 
dessa behöver inspekteras och 
bytas regelbundet. Pontoner 
som tappat flytkraft kan stöttas 
med ny cellplastskivor för att få 
till baka flytförmågan


