MODULÁRIS ÚSZÓSTÉGEK
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STÉG - KÖNNYEDÉN

A SITEL már több mint 20 éve gyárt és forgalmaz műanyagipari termékeket. A cég MasterDock
úszóstégrendszere Magyarországon is új perspektívát kínál a megszokott, nehézkes fa és vasszerkezetek
helyett. Az úszóstég könnyű telepítésének és modularitásának köszönhetően számos új területen válik
lehetővé a vízpartok meghódítása.
Példák az úszóstégek eddigi felhasználására:
• Horgászstégek
• Nyíltvízi ketreces haltenyésztés
• Fürdőstégek
• Nyíltvízi úszómedencék
• Kajak-kenu mólók és beszállóstégek
• Kishajó kikötők
• Ipari úszó platformok
Innovatív megoldásunk kiküszöböli a gyakori karbantartást igénylő fa- és acélszerkezeteket, helyettük
könnyen összeszerelhető és kevesebb gondozást igénylő műanyag elemeket alkalmaz. Ezek belül üregesek,
teljesen zártak, így könnyedén úsznak a víz felszínén. Tartósak, biztonságosak, higiénikusak és széleskörűen
felhasználhatók.
A MasterDock úszóstégek és kiegészítők, amelyeket a lengyelországi Elplast+ műanyagipari vállalat gyárt,
teljesítik az Európai Unió Általános Termékbiztonsági Rendelet 2001/95/EC direktíváját.

Álmodja meg saját stégét, mi máris szállítjuk!
Könnyedség, rugalmasság és tartósság.
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EVEZÉS, KAJAKOZÁS, HORGÁSZAT

ALACSONY PROFILÚ ÚSZÓSTÉGEK
•
•
•
•
•

Tökéletes megoldás kis vízijárművekhez
Az alacsony – a víz felszínén kb. 20 cm magasságú – stég könnyű ki- és beszállást tesz
lehetővé az evezősök számára
Stabil és merev konstrukció, UV-álló, csúszásmentes és famintázatú felület
Könnyű szét- és összeszerelhetőség szezonról szezonra
Tetszőleges variációs lehetőség

ALAP ÚSZÓ MODUL NP1060 (FS1060)
Szín: gyöngyszürke
Méretek: 154,4 cm x 115,8 cm x 25 cm
Súly: 41 kg
Maximális teherbírás modulonként: 321 kg
Merülési mélység: 5 cm

Számos evezős klub, sportegyesület és rekreációs centrum
már ezt használja!
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HAJÓKIKÖTŐK, DOKKOK, ÚSZÓ SZÍNPADOK
MAGAS PROFILÚ ÚSZÓSTÉG
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideális megoldás nagyobb járművek kikötéséhez és olyan úszó építmények készítéséhez, amelyeknél még
nagyobb stabilitásra és teherbírásra van szükség
A nagyobb méret és a magasabb kialakítás merevebb konstrukciót eredményez
Tökéletesen alkalmas kisebb kikötőknek, rekreációs platformoknak és uszodáknak, színpadoknak és parti
stégeknek
Csúszásmentes, esztétikus felület
UV-álló
Nem igényel karbantartást
Egyszerű és biztonságos rögzítési rendszer
A variálható elemek lehetővé teszik, hogy tetszése szerint alakíthassa ki a kívánt alakzatot. Például: T, L,
F-alakú dokk, egyenes dokk, vagy akár úszóplatform.

ALAP ÚSZÓ MODUL WP2096 (FS2096)
Szín: gyöngyszürke
Méretek: 245 cm x 122,5 cm x 50 cm
Súly: 91,5 kg
Maximális teherbírás modulonként: 1139 kg
Merülési mélység: 8 cm
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AZ ÚSZÓSTÉG RÖGZÍTÉSE GYORS ÉS EGYSZERŰ
RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
•
•

Használhat láncokat, amelyekkel lehorgonyozhatja az elemeket –
ez a megoldás viszonylag állandó vízszintnél ajánlott
Vagy speciális rögzítő oszlopokat, amelyek belefúródnak a folyó
vagy tó medrének aljába – ez esetben az úszóstégek függőlegesen
tudnak mozogni az oszlopok mentén, igazodva az aktuális
vízszinthez.

ACÉL OSZLOP

FÚRÓ
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TARTOZÉKOK MIND AZ ALACSONY (N),
MIND A MAGAS PROFILÚ ELEMEKHEZ (W)

NL és WL úszó csatlakozóelemek – Az alap úszó
modulok összekapcsolásához használatos; az úszó
csatlakozóelem pontosan kialakított foglalatba
illeszkedik, rögzítése két rozsdamentes csavarral történik.

NS és WS oszloprögzítő elem – Sokoldalú rögzítőelem,
az alap úszó modulok oldalába illeszkedik. Számos
kikötési módozatot tesz lehetővé, függően a dokk
kialakításától és az Ön igényeitől.

WNO oszloptakaró elem – Az acél rögzítő oszlopok
letakarásához szükséges, hogy esztétikus és kellemes
műanyag felületet kapjunk.

ND és WD extra úszóelem – Ezek a 75, illetve 121,5
cm nagyságú elemek további teherbírást adnak a
stégnek. Az úszó modul aljára rögzítve darabonként
plusz 29 kg-mal növelik az alacsony, és 136 kg-mal a magas
profilú modulok teherbírását.

A
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NA és WA tartozékrögzítő elem – Ezekkel a
csatlakozókkal további kiegészítőket csatlakoztathat
az úszóstégekre, például lámpákat, ütközőket, vagy
létrákat.

E

G

Kikötőbika – Vízi járművek kikötésére, rögzítésére
szolgál. Az alap úszó modulok tetejére csavarozható.

Rögzítőoszlop hossza 2 m, a végén csigamenetes
fúróval, és 1 méteres toldóval. Az úszóstég könnyedén
rögzíthető vele. Amennyiben az oszlop rövid lenne
úgy a hosszát könnyedén növelhetjük további 1 vagy 2
méterrel.

I
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NW és WW lezáróelem – Az úszóstég oldalán
lévő kihasználatlan foglalatok esztétikus kitöltésére
használható.

H

Védőkorlát – Méretükben megfelelnek az alap úszó
moduloknak, így biztonságosan körbeépítheti velük a
kialakított úszóstéget.

J

Rozsdamentes acéllétra - Stabil, jól használható létra
az úszóknak a könnyű ki- és beszálláshoz.
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EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK...

•
•
•
•
•
•
•
•

Munkaállomások
Vízi játszóterek
Nyíltvízi ketreces haltenyésztő rendszerek
Gyalogos hidak
Üdülési és kikapcsolódási platformok
Határolók az úszásra nem alkalmas helyek elkerítéséhez
Platformok vízi szállításhoz
Úszó színpadok vagy esküvői emelvény

ÁLMODJA MEG SAJÁT ÚSZÓSTÉGÉT!
A moduláris úszóstégrendszert úgy fejlesztettük ki, hogy bármilyen alakzatban össze lehessen állítani,
mindig az Ön aktuális igényeinek megfelelően.
Gondoljá át, Önnek milyen úszóstégre lenne szüksége most és a jövőben.
Például: T, L, F-alakú, vagy esetleg nagy teherbírású úszó platformra?
Tanácsot adunk a megfelelő úszóstégre, amelyről műszaki rajzot készítünk önnek.
Összeállítjuk az anyagjegyzéket, a modulokat igény szerint leszállítjuk, a stéget szakszerűen telepítjük.
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MODULÁRIS ÚSZÓMEDENCÉK
BIZTONSÁGOS VÍZI KIKAPCSOLÓDÁS MINDENKINEK!

AZ ÚSZÓ ELEMEKBŐL KÉSZÜLT MEDENCÉK ELŐNYEI:
• Biztonságos fürdőterület elkerítése gyermekeknek és felnőtteknek,
bármilyen vízközegben
• Egyszerűen összeállítható köztéri uszoda, kedvező áron
• Könnyű szét és összeszerelhetőség
• Eredeti és modern
• Kényelmes kikapcsolódás – természetes környezetben
• Moduláris tulajdonságának köszönhetően könnyen bővíthető,
átalakítható
AZ ÚSZÓMEDENCÉK JELLEMZŐI:
• UV-álló
• Karbantartást nem igényel – a fa és acélvázas stégmegoldásokkal
ellentétben nincs javítási költség
• Nem rozsdásodik
• Csúszásmentes, esztétikus felszín
• Nincsenek éles sarkok, szálkák, szilánkok és kiálló részek
• Télre is a vízben hagyható
• Könnyen szét- és összeszerelhető, variálható, áthelyezhető és bővíthető
• Tartós

Egyedi medencék akár 1 nap alatt
Biztonságos
Alacsony beruházási költség
Garantált minőség és tartósság

www.masterdock.hu
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TARTÁLYOK ÚSZÓSTÉG ÉPÍTÉSÉHEZ - KÍSÉRLETI PROJEKT
Az úszó tartályok polietilénből, rotációs öntési technológiával
készülnek. Lehetőség van a tartályokat polisztirol habbal kitölteni,
így a tartály át is lyukasztható a kiegészítő elemek részére.
•
•
•
•
•

Könnyű és gyors összeszerelhetőség
Stabil felépítmény és úsztathatóság
Teljesen ellenáll az időjárási viszonyoknak
UV-álló és ellenáll a külső ütődéseknek
Sokoldalú felhasználhatóság

PE TARTÁLY - 1 TÍPUS
Méretek: 112 x 63,5 x 56,5 cm
Súlya: 13 kg
Teljes terhelhetőség: 260 kg
Hasznos terhelhetőség: 220 kg
Szín: fekete
PE TARTÁLY - 2 TÍPUS
Méretek: 112 x 63,5 x 65 cm
Súlya: 14 kg
Teljes terhelhetőség: 300 kg
Hasznos terhelhetőség: 260 kg
Szín: fekete

Kérje esztétikus faborítással!
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GYÁRTÓ ÁLTALT ELNYERT DÍJAK

Boat Show Aranyérem

Europrodukt cím

The ZAGLE
Honourable Mention

Europroduct Diploma
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SITEL KFT.
1119 Budapest
Fehérvári út 89-95.
Tel.: +36 1 371 22 70
Fax: +36 1 371 22 72
email: info@masterdock.hu
www.masterdock.hu
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