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En fl ytbrygga med 
kvalité som märks

Vår fl ytbrygga EasyFloat består av 
en aluminiumram som bärs upp av 
formblåsta fl ytblock i UV-stabiliserad 
plast. Flytblockens kärna består av 
cellplast som är helt skyddad från 
vatten och yttre påverkan. På så vis 
bibehålls fl ytförmågan under hela 
produktens livslängd. Ramen hålls 
ihop av syrafasta rostfria beslag och 
skruvförband.

Slitstark patenterad 
fl ytbrygga utan underhåll
EasyFloat fl ytbryggor är de enda i sitt slag. Konstruktionen är därför också 
patenterad. EasyFloat är utvecklade med fokus att ge dig som användare en 
lätthanterlig och tålig fl ytbrygga med mycket litet behov av underhåll.



EasyFloat är inte en slit och slängprodukt. Tvärtom. Vår brygga är en trotjänare 
år in och år ut. Det är vad vi kallar genuint miljötänkande. SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut har testat EasyFloat med avseende på korrosion, väderbestän-
dighet, slagtålighet, fl äckar, brand, nötning och vattenabsorption med mycket 
goda resultat. Vidare har SP på vårt uppdrag genomfört en utredning om bryggans 
miljöpåverkan.

Hållbar brygga 
för hållbar miljö
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
skriver i sin 12 sidiga rapport följande:

”Produkten har en 
försumbar eller ingen 
inverkan på miljön under 
produktens livslängd” 



EasyFloat passar 
utmärkt vid offentliga bad
Den som ansvarar för bryggor som utnyttjas i offentliga miljöer vet att det 
krävs slitstarka och tåliga grejer. Många beslutsfattare har insett fördelarna med 
EasyFloat och fl er och fl er investerar också i EasyFloat. Våra bryggor fi nns nu 
hos cirka 100 av landets kommuner. 

För säkerheten, för den goda ekonomin och för miljöns skull. 



• Miljövänlig
• Väger lätt
• Behöver ringa underhåll
• Halkfri och med rundade kanter och hörn
• Ingen skaderisk p.g.a. av stickor eller skruvar och spikar som kryper upp
• Behåller sin låga vikt och stora fl ytförmåga hela livslängden
• Förenklar för rörelsehindrade
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Funktion och prestanda 
med många fördelar



En fl otte med 
stor fl ytkraft
En fl otte kräver egenskaper såsom stor fl ytkraft och stabilitet i vattnet, vilket 
EasyFloat uppfyller med bravur. Flotten kan vara fast förtöjd och fungera som en 
del av din brygga eller ha en förankring med snabbkoppling så att du bekvämt 
kan koppla loss den. 

Med vårt smarta motorfäste kan du enkelt sätta på en liten utombordare och ta 
en tur med din fl otte.
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• Låg, cirka 20 cm över vattenytan 
• Stor fl ytkraft och stabil ända ut i 
 kanterna 
• Många storlekar och tillbehör 
• Lätt att lägga i och ta upp 
• Fender och rundade hörn så att 
 båten eller kanoten/kajaken inte 
 skadas 

Många rodd- och kanot/kajakklubbar använder därför EasyFloat. Vi har 
också levererat våra bryggor till många stora internationella tävlingar som VM i 
kanot i Ungern 2006, Asiatiska mästerskapen i kanot i Korea 2007, Wakeboard-
VM i Frankrike 2007 och till för-VM i rodd i England 2006, för att nämna några.

EasyFloat är perfekt 
för rodd & kanot/kajak



EasyFloat Pontonbryggor utvecklades ursprungligen för svenska 
förhållanden. Produkten har med sin goda prestanda, och sina slitstarka 
material, visat sig lämpad i många andra geografi ska områden och fi nns 
nu förutom i Europa även i Nordamerika, Afrika och Asien. 

Ett vinnande koncept 
världen över

EasyFloat och vårt rampsystem 
underlättar för rörelsehindrade
I vårt samarbete med landets kommuner och organisationer får vi ovärderlig 
feedback på bryggan EasyFloat och dess tillbehör. EasyFloat gör det möjligt för 
rörelsehindrade att självständigt utöva sin vattensport, ta ett bad, fi ska eller dylikt. 
Som komplement till vårt bryggsystem har vi även utvecklat ett rampsystem där 
rullstolen kan följa med ut i vattnet.
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Arbetsbrygga 
som varar länge
När vi utvecklade EasyFloat var vår målsättning bland annat att bryggan skulle 
vara länge utan kostsamma reparationer eller omfattande underhåll. EasyFloat 
skulle bli en brygga som inte ger vika för tidens tand i första taget. Det har visat sig 
att produkten är precis så tålig och robust som vi planerade. Den kan därför med 
fördel användas i tuffa miljöer och i sammanhang med stora påfrestningar. 

Bensin och oljor är en lätt match för EasyFloat liksom korrosiva miljöer. Det är inte 
mycket som biter på den anodiserade aluminiumramen. Hörnbeslagen i syrafast 
rostfritt stål ger aldrig vika.

Våra referenser 
är bland andra: 

• Vattenfall
• Skanska
• Vägverket
• Geodesign
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Storlekar & 
tekniska data

3,6x3,0
175–1 642

3,6x4,2
245–2 275

3,6x6,0
338–3 262

4,8x4,2
327–3 060

4,8x6,0
420–4 380

6,0x4,2
378–3 805

6,0x6,0
537–5 463

Bredd x Längd (m)
Vikt - Flytkraft (kg)

2,4x6,0
243–2 157

2,4x4,2
167–1 513

2,4x3,0
124–1 076

1,2x3,0
66–534

1,2x4,2
89–751

1,2x6,0
128–1 072
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Tel: +46 (0)370 69 24 50

Fax: +46 (0)370 30 17 41

E-post: info@fl oattech.se

www.fl oattech.se

Återförsäljare:

Alla gillar EasyFloat

Robust patenterad 
konstruktion
Bilden nedan visar en EasyFloat 2,4x3,0 med bortmonterad främre 
aluminiumgavel (C-profi l) och hörn. 

Hörn (insida) C-/T-profi l (insida) Hörn (utsida)

C-profl  – Flytkropp T-profi l – Flytkropp Flytkropp
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