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Polyethylen (PE) er en af de mest anvendte plast-

typer i verden. Brugen bestemmes af materialets

tæthed. Denne varierer fra low density polyethylen 

(LDPE) til high density polyethylen (HDPE).

Anvendelsesmulighederne er næsten uendelige. 

Materialet spænder fra blødt og fleksibelt til 

hårdt og slagfast. Produkterne varierer lige 

fra emballage anvendt i fødevareindustrien til 

komplette havneanlæg.

POLYETHYLEN

Vi rådgiver og kommer 

gerne med udkast til design 

- naturligvis med udgangspunkt 

i jeres idéer, ønsker og behov.

Omfattende knowhow omkring 

materialer sammenholdt med 

årtiers erfaring med havne- og 

brobyggeri sikrer jer en pålidelig 

og rettidig installation.

En ALLflex løsning er en 

investering langt ind i 

fremtiden, og vi står altid på 

mål for produktet - også efter 

færdiglevering af projektet.

DESIGN & 
KONCEPT

PRODUKTION & 
MONTERING

TRYGHED & 
OPFØLGNING

BÆREDYGTIGT KONCEPT
HDPE er et miljøvenligt og toksinfrit materiale.
Derfor påvirkes det omkringliggende økosystem 
ikke. Desuden er materialet 100% genanvendeligt.

ECO-plank, som anvendes i alle projekter, 
er fremstillet af 100% genanvendt plast.

   HØJESTE KVALITET
+ MINIMALT VEDLIGEHOLD
= MARKEDETS BEDSTE TOTALØKONOMI



MERE END 30 ÅR

ALLFLEX NORDIC
ALLflex Nordic leverer ponton-, bro- og havneanlæg for ALLflex Projects, som har været 

markedsledende i Holland og Belgien i mere end tre årtier.

Fordelene ved anlæg baseret på HDPE og ECO-plank er mange. Blandt andet er 

produkterne stort set vedligeholdelsesfri, har markedets længste levetid, samt uovertruffen 

komfort og skridsikkerhed.

HVORFOR VÆLGE ALLFLEX?

• Markedets længste levetid

• Minimalt vedligehold og rengøring

• Resistent overfor svamp og råd

• Modstår frost og isdannelse

• Maksimal komfort og skridsikkerhed

• Individuelle løsninger

• Markedets bedste garanti

Den lange levetid i kombination med de minimale driftsomkostninger gør et ALLflex anlæg 

til en suveræn investering. Hvor konventionelle anlæg hurtigt ældes af vind og vand, 

forholder det sig anderledes med en ALLflex bro: Materialet er slagfast, skridsikkert, 

rådner ikke og er desuden helt fri for splinter.
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ALT SAMMEN EGENSKABER, SOM I DAG HAR GJORT ALLFLEX TIL 
FØRENDE LEVERANDØR AF BROER OG HAVNEANLÆG.



ET SAMARBEJDE MED ALLFLEX 
BETYDER TRYGHED…

Mere end 30 års erfaring med fremstilling af holdbare løsninger og et komplet servicekoncept 

er alt sammen med til at sikre, at også den næste generation kan gøre brug af produktet.

Kontakt os gerne for et uforpligtende besøg, hvor jeres ønsker og behov gennemgås.

Privatejet havn, hvor ALLflex har deltaget i hele 

processen fra design af havn til det færdige 

projekt. Marinaen har kapacitet til lystbåde op til 

48 fod, og flydebroerne er opbygget af HDPE, 

varmgalvaniseret stål samt ECO-plank.

Denne kommunale havn håndterer meget tunge 

lystbåde. På ydersiden kan selv færgen på 1.350 

bruttotons lægge til. Sidepontonerne er 1 meter 

brede, de største pæle er Ø 102 cm og ca. 23 meter 

lange. Her er anvendt azobé-træ som sidefender.

350.000 dele og mere end 12,5 km ECO-plank 

fordelt på 54 moduler er foreløbigt installeret i 

denne havn. Her er plads til lystbåde op til 65 fod, 

og en enkelt passagerfærge på 100 meter kan 

lægge til på ydersiden af bølgebryderen.

Et samarbejde mellem kommunerne ved 

Sallingsund resulterede i en anløbsbro 

for en turfærge, beliggende direkte under 

Sallingsundbroen. Denne 98-personers færge 

sejler ruten Mors-Salling-Fur i sommerhalvåret.

Specialløsning til brug for dykkerpark i Limfjorden. 

Fritliggende 24m2 specialløsning, forankret til 3 

punkter på fjordbunden. Platformen er udstyret 

med grillplads, opbevaringsfaciliteter, bænke 

samt dykhul.

Fleksibelt anlæg med hæve-/sænkeløsning 

til robåde. Udført i HDPE underkonstruktion 

og med ECO-plank i genanvendt plast for et 

vedligeholdelsesfrit system med maksimal 

komfort - også til de næste generationer.

DE SCHAPENPUT

MAASBRACHT 

OESTERDAM SALLINGSUND 

LIMFJORDEN RANDERS

ALLFLEX NORDIC APS · DURUPVEJ 79 ·  7870 ROSLEV

TLF.: 4112 0844 / 3016 6442 · INFO@ALLFLEX-NORDIC.COM

ALLFLEX-NORDIC.COM
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