Jediný systém přístavních
mol, který potřebujete.

Plovoucí mola a rampové systémy
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stabilitu, což z produktů společnosti EZ Dock dělá nejstabilnější mola
na trhu.
Spojovací systém umožňuje jednotlivým dílům pohyb za nepříznivého počasí a zároveň zachovává
jejich stabilitu. Spoje jsou vyrobeny
z recyklovatelného materiálu.
Spojovací šrouby a matice jsou
z kompozitního materiálu, který
je odolný vůči korozi za jakýchkoli
podmínek.
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Po letech zápolení s nepřízní počasí a potížemi s každoroční stavbou
dřevěného mola přišli dva přátelé se systémem EZ Dock, který si následně nechali patentovat a který navždy změnil odvětví stavby přístavišť. Společnost EZ Dock ví, že stabilita, flexibilita a bezúdržbovost
jsou ty nejcennější vlastnosti každého mola. Poté, co se společnost
stala součástí koncernu PlayPower, následoval další rozvoj. Nyní jsou
systémy plovoucích mol a ramp společnosti EZ Dock nejsilnějšími
a nejstabilnějšími na trhu.
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Produkty společnosti EZ Dock jsou atraktivní, jednoduché na sestavení a téměř bezúdržbové. Kromě času šetří i peníze, což dělá z produktů společnosti EZ Dock výbornou investici i pro náročné zákazníky.

Všechny produkty společnosti EZ Dock
máme skladem a jsou připraveny k expedici.
To znamená, že většina mol může být ihned
sestavena. Se systémy EZ Dock si můžete užívat
volného času na molu již v den doručení.

Pro více informací volejte číslo 251 611 317 nebo navštivte web
www.hags.cz/marine
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V současné době vyhledává produkty společnosti EZ Dock více a více
zákazníků, kteří je využívají pro komerční i soukromé potřeby. Díky
tomu si společnost EZ Dock vydobyla vedoucí postavení na trhu
s plovoucími moly a příslušenstvím.

prostředí
Produkty společnosti EZ Dock jsou zcela bezpečné a šetrné k životnímu prostředí, což lze přičíst i tomu, že propouštějí část slunečního
záření do vody. Mola jsou vyrobena z rotačně tvářeného polyethylenu, který je ekologicky nezávadný a 100% recyklovatelný. Materiál, ze
kterého jsou mola vyráběna, nevypouští do vody žádné nebezpečné
chemikálie, což často bývá neduhem mol z ošetřeného dřeva, a nepotřebuje ani žádnou výplň vzduchových komor.
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EZ Dock vs. dřevěná mola
Systémy společnosti EZ Dock mají v porovnání s dřevěnými moly řadu výhod. Tou
největší je menší potřeba údržby. Produkty
EZ Dock nepodléhají korozi a neodštěpují se,
jejich prkna se nemusí vyměňovat či natírat.
Vše, co potřebujete k údržbě systémů EZ
Dock, je obyčejné mýdlo a voda ze zahradní
hadice. Vychutnejte si svůj volný čas!
Co se týká pohodlí, světlá mola EZ Dock
jsou chladnější než sluncem prohřáté
dřevo a protože u nich nehrozí riziko
odštěpování třísek či šlápnutí na rezavý
hřebík, budou vám vaši bosí hosté
vděční!

Postupy
Restaurace

Řešení pro každou situaci.
Společnost EZ Dock se zaměřuje na výzkum a vývoj. Náš tým se skládá z nadšenců, kteří žijí,
pracují a tráví svůj volný čas na vodě. Disponujeme tedy dovednostmi z první ruky, co se týká
výzev, se kterými se setkáváte, a vyvíjíme řešení, která potřebujete.
Společnost EZ Dock je vlastníkem certifikátu ISO a používá ty nejmodernější technologie
a výrobní procesy, aby vyvinula a dodala produkty nejvyšší možné kvality.

Zvyšte ziskovost tím, že umožníte hostům užívat si výhled na otevřenou vodní plochu
nebo navštívit váš podnik lodí.
Společnost EZ Dock vám pomůže vytvořit bezpečné a stabilní, všem přístupné vodní
prostředí.

Kemping a koupání
Rádi vzpomínáte na letní tábory, koupání, rybaření, kanoistiku, projížďky v kajacích,
plachtění a vodní lyžování? My ve společnosti EZ Dock ano, a proto jsme vyvinuli
mnoho systémů plovoucích mol, které umožňují dětem i dospělým všech věkových
skupin přístup ke koupání a vodním aktivitám, které máme všichni tak rádi.

Bydlení
Nezáleží na tom, zda vlastníte pobřežní chatu,

Události

pozemky u moře nebo jste součástí vilové

Události na vodních plovoucích plošinách mohou představovat nevídané výzvy.

kolonie u jezera, společnost EZ Dock vám

Vyžadují mnoho plánování a soustředěnost na detaily, aby byly nejen zábavné, ale

poskytuje plovoucí mola šitá přímo na míru

i bezpečné pro všechny zúčastněné.

vašim potřebám.

Společnost EZ Dock tomu rozumí a pomůže vám s plánováním. Nabízíme mola
a plovoucí plošiny, které se přizpůsobí rozhodčím, úředníkům, sportovcům, umělcům,

Dovolte našim specializovaným

divákům, tisku, fotografům atd. Pro vaši jedinečnou událost uděláme, cokoliv si

prodejcům usnadnit vám výběr mola.

usmyslíte.
Produkty společnosti EZ Dock jsou snadné na sestavení i demontáž a jsou ideální pro
putovní události pořádané na různých místech nebo opakující se události, jako jsou
soutěže ve wakeboardingu, rybolovu, golfu či lodní veletrhy.

Přístaviště
Ať už budete potřebovat dva nebo dva
tisíce dílů, odborný prodejce společnosti
EZ Dock vám poskytne pomoc v průběhu

Přírodní rezervace, fauna a životní prostředí

celého procesu.

Životní prostředí divokých zvířat závisí na mokřadech a my tyto
potřeby musíme respektovat. Systémy EZ Dock propouštějí světlo
skrz plochu mola, což podporuje růst rostlin, a to je zase nezbytné
pro živočichy. Součásti systémů EZ Dock jsou vyrobeny ze silného
polyethylenu a na spodní straně obsahují vzduchové komory, které
na vodě vytváří podtlak. To z našich plovoucích systémů dělá ty
nejstabilnější na trhu – a to i ve ztížených podmínkách. A protože
nepoužíváme pěnu ani chemicky ošetřené dřevo, jsou naše systémy
mol velmi trvanlivé a nevypouštějí do prostředí škodlivé látky.
Naše výrobky jsou vyráběny s myšlenkou jít s přírodou ruku v ruce,
nikoli proti ní.
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Součásti mola

Pološestiúhelníková část
Společnost EZ Dock vám poskytuje ještě více designerské
volnosti s částí ve tvaru poloviny šestiúhelníku.
Díl pro vyplnění prostoru v rohu

Flexibilní výstavba modulu

poskytuje molu více povrchu i stabilitu.

Systém EZ Dock je snadné přizpůsobit každé vaší

Číslo rohového dílu je 300501.

momentální potřebě. Kombinujte díly různých velikostí
a vlastností a vytvořte tak jednoduché molo na koupání nebo
pokročilé přístaviště.

FLEXIBILNÍ, stabilní, BEZÚDRŽBOVÉ.

Funkce a výhody

Vyberte si z mnoha různých velikostí a tvarů, abyste získali přesně takové
přístaviště, po jakém toužíte. S patentovaným systémem EZ Dock bude
kompletace jednotlivých částí opravdu snadná. Pouze rozložíte součásti, vložíte
spojovací díly a utáhnete šrouby.

•

stabilita,

•

bezúdržbovost,

Díky světlým barvám, šedé a béžové, jsou mola příjemná na pohled a splývají
s přírodou. Nejdůležitější však je, že se po nich příjemně chodí.

•

bezpečný, protiskluzový povrch,

•

odolnost a flexibilita,

Patentované vztlakové komory společnosti EZ Dock se nachází na spodní straně
mol a vytváří podtlak proti vodní hladině. Právě díky nim jsou mola tak stabilní.
Když se projdete po mole od společnosti EZ Dock, pocítíte rozdíl už po prvním
kroku. Duté komory způsobují, že molo po vodě neklouže a je velmi stabilní.

•	možnost budoucího rozšíření,

Patentovaný spojovací systém umožňuje jednotlivým součástem se pohybovat
za nepříznivého počasí, zatímco stabilita zůstává zachována. Proto jsou mola
extrémně flexibilní.

•	jedinečný design,

D

•	příjemné barvy,

•

E
A

C

B

ukotvení pro všechny podmínky,

F

•	přizpůsobení každému klimatu,

•	přístupnost pro všechny.

ROZMĚRY

VÁHA

KAPACITA

Č. DÍLU

A

1 m x 1,5 m x 0,38 m

45 kg

450 kg

204060-EZGR

B

1 m x 3 m x 0,38 m

85 kg

900 kg

204010-EZGR

C

1,5 m x 3 m x 0,38 m

130 kg

1 350 kg

206010-EZGR

D

2 m x 3 m x 0,38 m

175 kg

1 800 kg

208010-EZGR

E

1,5 m x 3 m x 0,38 m

95 kg

900 kg

260120-EZGR

F

0,9 m x 1,2 m x 0,15 m

20 kg

300501-EZGR

EZGR = grå färg
Kontakta din återförsäljare för mer information gällande våra bryggsystem.
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EZ Trail
Přírodní oblasti dostupné všem
Systém EZ Trail® od společnosti EZ Dock je chytrý způsob, jak vytvořit přístupové rampy a lávky v lesnatých oblastech,
mokřadech či dalších místech, kde je vyžadována bezpečná a stabilní platforma.
Chemicky ošetřené dřevo či produkty vyplňované pěnou mohou být pro životní prostředí škodlivé. Systém EZ Trail® však
obsahuje pouze bezpečné materiály bez jedů. Duté části poskytují celku stabilní vztlak a mohou být zavěšeny nad vegetací
v obdobích, kdy hladina vody poklesne, takže neničí životní prostředí.
Naším cílem je naplnit veškerá vaše přání týkající se venkovních lávek v souladu s přírodou, nikoliv na její úkor. Stručně řečeno:
díky systému EZ Trail® je příroda přístupná všem, kdykoli a kdekoli.

Funkce a výhody:
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•

mnohostranný rozšiřitelný samoplovoucí
design, který je vhodný k použití na souši
i na vodě,

•

na rozdíl od pevných lávek, ramp, můstků či
mol jej lze snadno přesouvat,

•

méně narušuje přírodu, protože nevyžaduje
trvalé základy,

•

vyroben z bezúdržbového, bezpečného
materiálu,

•

díly jsou průsvitné a nebrání tak rostlinám
v růstu pod nimi,

•
•

lze jej zavěsit nad vegetaci s podporou,

•

přístupný pro všechny.

světlé barvy, které splývají s přirozeným
prostředím,

29
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Rampy pro vodní skútry

Nyhet!

Který systém EZ Port je vhodný
právě pro vás?

EZ Port MAX 2i
Tato rampa pro vodní skútry je vybavena homogenním rotačně tvářeným tělem a všemi
klíčovými funkcemi osvědčeného systému EZ Port MAX. Díky vestavěné zarážce a delšímu tělu
disponuje kapacitou až 770 kg.

Systém EZ Port má na trhu vedoucí pozici a je také nejjednodušší
metodou pro ukotvení vodních skútrů všeho druhu.
Plovoucí rampa kopíruje veškeré pohyby vody a chrání váš skútr
před poškozením větrem, vlnami či sousedními loděmi. Používání
rampy je tak snadné, že i začátečník z ní dokáže vyjet a opět se
skútrem zakotvit.

Vjezd rampy má tvar písmene „v“ a je vybaven čtyřmi kolečky pro snadnější kotvení. Design je
převzat ze systému EZ Port Max 2 s tím rozdílem, že celé tělo rampy je nyní plovoucí.
Snabb sjösättning

K sestavení systému EZ Port potřebujete pouze několik málo
nástrojů a chvilku času. Lze jej namontovat na stávající systém EZ
Dock nebo i na klasické molo. Systém EZ Port je navíc vybaven
nastavitelnými kolečky, která se hodí pro většinu vodních skútrů.

och påfart nästan

Rampa je k dostání ve světle šedém a béžovém provedení..
utan ansträngning

.

®

Vezměte svůj skútr
k Maxovi!

EZ Port MAX

Rampové systémy EZ Port MAX a EZ
Port MAX 2i lze používat s klasickými
segmenty systémů EZ Dock, ale
i s jinými pevnými či plovoucími moly.

TOMGÅNG

GASA FÖRSIKTIGT

EZ Port MAX, med
integrerad försektion

GLID UPP

Funkce a výhody:
•

bezpečné stání pro vodní skútry,

•

odolný a flexibilní,

•

nastavitelná kolečka pro všechny typy trupů,

•

modulární, aby vyhověl vašim potřebám,

•

stabilní konstrukce,

•

přizpůsobí se vašemu pobřeží a skútru,

•

přístup ze tří stran,

•

vestavěné držáky tyčí,

•

bezúdržbovost,

•

širší a vyšší „kolébka“ pro trup,

•

kotvicí sloupek,

•

snadný rozjezd a zakotvení.

VÁHA

KAPACITA

3,8 m x 1,5 m x0,38 m

145 kg

630 kg

206032PW-EZGR

EZ Port Max 2i 4,2 m x 1,5 m x0,38 m

160 kg

770 kg

206036PW-EZGR

ROZMĚRY

EZ Port Max

Č. DÍLU

EZGR = grå färg
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EZ BoatPort™

STORLEK

VIKT

Långa skrovskenor 0-15°
Säljs i par
Korta skrovskenor 12-21+°
Säljs i par
Kantförlängning

Har Du denna möjlighet?
Att hålla din båt torr har aldrig varit så enkelt! Den nya EZ
BoatPort™ från EZ Dock är enkel att köra på- och av för båtar
i en mängd olika storlekar. Med avtagbara och reglerbara
skrovskenor passar EZ BoatPort™ alla båtar, vilket gör detta
till det perfekta valet. Den nya EZ BoatPort™ finns även med
kantförlängningar som ger tillgång till sidorna av din båt för
rengöring och underhåll.

EZ BoatPort
flyttank

•

Enkel på- och avkörning utan behov av vinschning

•

God stabilitet och möjlighet att komma åt sidorna på båten

•

Passar de flesta olika båttyper och båtstorlekar

•

Flytande och rör sig med förändrade vattennivåer

•

Fungerar med befintliga, flytande och fasta bryggor

•

Går att använda i grunt vatten, ner till 1 meters vattendjup.

•

Du behöver inte bottemåla båten.

•

Ingen miljöpåverkan av vare sig båt eller ramp/brygga.

Den modulära designen möjliggör flera olika
kombinationer och ytterligare funktioner för att passa
en mängd olika båttyper och storlekar. För större båtar
med behov av ytterligare flytkapacitet och utrymme på
sidorna, finns EZ BoatPort™ även med kantförlängningar
och/eller flyttank med luftpump.

208015BL-EZGR

16 kg

-

208101

1,9 m x 0,2 m x 0,13 m

15 kg

-

208102

4,2 m x 0,5 m x 0,38 m

64 kg

225 kg*

208015EX-EZGR

-

5,5 kg

-

208104

-

3 kg

-

208105

208100

200 kg**

18 kg

1,0 m x 0,5 m x 0,20 m

208015FT

900 kg*

109 kg

2,8 m x 2,0 m x 0,51 m

T-Kopplingsset för
flyttank
Extra ponton, för
utökad flytkraft

900 kg*

227 kg

2,7m x 0,2 m x 0,25 m

H-Kopplingsset för
kantförlängning

Funktioner och Fördelar
För små och stora båtar upp till 2 000 kg

ART.NR

EZ Boat Port
4,2 m x 2,0 m x 0,38 m

•

KAPACITET

Luftpump batteridriven
12 V solcell för laddning

0,28 m x 0,34 m x 0,65 m

13,5 kg

-

600042

0,28 m x 0,34 m x 0,65 m

13,5 kg

-

600044

0,36 m x 0,06 m x 0,06 m

2 kg

-

250050BK

0,20 m x 0,15 m x 0,03 m

1,5 kg

-

250060

(batteri ingår ej)

Luftpump 220 V

Kölrulle

Pollare

EZGR = grå färg

* Teoretisk flytkapacitet. Faktisk kapacitet beror på hur vikten fördelas.
** Extra pontoner utökar flytkapaciteten med 200 kg och levereras komplett med två pontoner och fästanordning.
BP2000*

Tillbehör
•

Tillbehör för att passa en mängd olika båttyper och storlekar

•

Upp till tre ytterligare kölrullar för längre båtar

•

Kompletterande flytpontoner för extra flytkraft

•

Kantförlängningar för ytterligare utrymme på båtens sidor

•

Pollare för att säkra båten i rampen eller bryggan

Finns nu med flyttank och luftpump
för flytkapacitet upp till 2 250 kg:
•
•

Luftpump för 220 V
Luftpump, batteridriven 12 V med
solcell för laddning
(batteri ingår ej)

BP3000*

EZ BoatPort Standard med
långa eller korta skrovskenor

BP3001*

EZ BoatPort med kantförlängningar och långa eller korta skrovskenor

EZ BoatPort med kantförlängningar och långa eller korta skrovskenor

EZ BoatPort med kantförlängningar, flyttank,
luftpump och långa eller korta skrovskenor

Dimensioner: 4,2 m x 2,0 m

Dimensioner: 4,2 m x 3,0 m

Dimensioner: 5,7 m x 3,0 m

Dimensioner: 7,2 m x 3,0 m

För båtar upp till 800 kg

För båtar upp till 1 100 kg

För båtar upp till 1 100 kg

För båtar upp till 2 250 kg

* Paketet innehåller alla extra kölrullar och långa (0°-15°) eller korta (12°-21°) skrovskenor
** Paketet innehåller alla extra kölrullar, långa (0°-15°) eller korta (12°-21°) skrovskenor samt flyttank och luftpump.
T.ex. BP2000S = korta skrovskenor
BP2000L = långa skrovskenor

12

BP5001**
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EZ Kanot

Přesun a sklouznutí

Nastavení do správné výšky

Přesun na vodu

Přístupnější než kdykoli dříve
Systém EZ Kanot pro kajaky a kánoe v kombinaci s novým přístupovým systémem usnadňuje používání kajaku či kánoe
všem bez rozdílu, a to bezpečně. Dostat se na vodu a z ní je tak jednodušší než kdy dříve.

Nyní s přístupovým systémem EZ Kanot

Přístupnost pro všechny
Společnost EZ Dock povýšila otázku přístupnosti na
novou úroveň díky novému systému EZ Kanot pro kajaky
a kánoe. Jako první v odvětví umožňuje systém EZ Kanot
přístup lidem s omezením pohybu. Jeho provedení
převyšuje minimální požadavky na přístupnost.

Přizpůsobitelná lavice

•

Madla umožňují snadný přístup do a z vody

•

Kolečka pro snadný přesun z kajaku/kánoe

•

Lavice ve dvou výškách pro různé invalidní vozíky

•

Posuvné desky se dvěma výškami pro různé kajaky/kánoe

•

Zábradlí pro snadný přesun a stabilitu

•

Vyrobeno z hliníku

•

Plovoucí platforma se přizpůsobí proměnlivé výšce hladiny

•

Splňuje požadavky na přístupnost

Dostupný v několika různých provedeních

Výška lavice je nastavitelná pro přesun z různých typů
invalidních vozíků a dvě posuvné desky se přizpůsobí
různým výškám kánoí/kajaků. Posuvné desky jsou
zajištěné stabilizačními lištami a úchyty usnadňujícími
přesun. Kdokoli tak může snadno nastoupit z lavice do
kajaku či kánoe a spustit se na vodu či se z ní vyzvednout
za pomoci úchytů po obou stranách.
Posuvné desky
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Č. dílu 8052031

Č. dílu 8024392

Č. dílu 8024388
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Ukotvení
„KROK ZA KROKEM“
1

2

3

4

MĚJTE PŘEHLED
Při budování svého přístavního systému EZ Dock budete potřebovat kotvicí systém,
který pracuje spolu s prostředím.
Místo: Jak vypadá oblast, kterou
chcete rozvinout? Měli byste
vzít v potaz faktory, jako jsou
povětrnostní podmínky, výška vln,
hloubka, nejnižší resp. nejvyšší
úroveň hladiny a rozměry lodí.

Nabízíme různé kotvicí komponenty, které jsou vhodné téměř pro jakýkoli typ vodního
prostředí a dna (hluboké, mělké, tvrdé, jílovité či písčité), a snadno se instalují. Jsou
vyrobeny z odolných materiálů, které vydrží dlouho a zvládají lehčí i těžší zátěže. Váš
místní prodejce vám rád pomůže s tím, který typ ukotvení je pro vás nejvhodnější.

Držák kotvicí tyče
Č. dílu 1051000
Polyuretanový držák spojuje horní
část tyčí k pevným molům. Vhodný je
k použití s tyčemi o vnějším průměru
mezi 6 a 9 cm.

Kotevní tyče
Č. dílu 8012548, 2 m 60 mm tyč
Č. dílu 8012549, 3 m 60 mm tyč
Č. dílu 8012549, 4 m 60 mm tyč

Příchytky
Č. dílu 135250, 60 mm, béžová
Č. dílu 135250-EZGR, 60 mm, šedá
Č. dílu 135250, 90 mm, béžová
Č. dílu 135350-EZGR, 90 mm, šedá
Příchytky na tyče o průměru 60 nebo
90 mm. Nabízí několik velmi dobrých
kotvicích možností pro rampy EZ Dock
či menší mola v mírných podmínkách.

Držák mrtvé váhy (extra silný)
Č. dílu 100725P
Vložte držák mrtvé váhy do naší kotvicí
příchytky z polyethylenu pro ukotvení
mola v hluboké vodě nebo na
skalnatém dně.

Mezispoje

Držák mrtvé váhy (standard)

Č. dílu 100750 nebo 100750SS

Č. dílu 100740 nebo 100740SS

Mezispoje umožňují připojit rampy
EZ Dock a díly mola k ostatním typům
plovoucích mol. Prodávají se v páru.

Pro ukotvení mola za pomocí závaží
mrtvé váhy.
Řetěz a závaží se prodávají samostatně.
Prodává se v páru.
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Molo: Navrhněte si svůj vlastní
přístavní systém podle svých
potřeb.

Bryggfäste
Č. dílu 8046303
För bomfäste.

Příslušenství: Přidejte zvedací
systémy pro vodní skútry
nebo lodě, sedací soupravy
a skladovací systémy.

Landfäste till brygga
Č. dílu 8046306
För bomfäste

Kombinerat sänkvikt och bomfäste

Bomfäste med bult

Č. dílu 100700 nebo 800095-15

Č. dílu 8046302

Tato kombinace může být použita
jako držák mrtvé váhy i kotvicí rameno.

För brygg- och landfäste.
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Řešení mola: Cenový návrh
obdržíte u svého prodejce, který
vám také doporučí vhodnou
metodu ukotvení.

Lávky
Lávky

Pevné, bezpečnÉ a v souladu s předpisy.

Dodáváme dva typy lávek i montáží sadu pro dřevěné lávky. Naše lávka
z polyethylenu je vyrobena stejnou technologií a ve stejné kvalitě jako
naše systémy EZ Dock. Lávky se prodávají v 1,8m dílech, které mohou být
kombinovány s délkami 3,6 m nebo 5,4 m. K dispozici je také zábradlí pro ještě
větší bezpečnost.
Nejnovější lávka je vyrobena z hliníku a povrch pro chůzi je z polyethylenu.
K dispozici je v různých délkách od 2,4 m až do 9,6 m. Lodní lávky z hliníku/
polyethylenu vždy dodáváme včetně zábradlí.


Ať už používáte molo komerčně nebo pro osobní potřeby, můžete si být jistí, že naše zábradlí jsou
navržena v souladu s obecnými zásadami SOBA a ADA.

Set koleček pro lávky
Č. dílu 300350 – polyethylen
Č. dílu 300400 – hliník/polyethylen
Č. dílu 105035 – ocelový válec
Č. dílu 105040 – plastový válec
Postavení koleček umožňuje lávce
přizpůsobit se měnící se hladině vody.

Lávka v provedení hliník/polyethylen
Č. dílu G300508 - G300532
Rám z hliníku s protiskluzovým povrchem
z polyethylenu. K dostání v délkách mezi 2,4 m
a 9,6m a šířce 1,5 m..
Více na hags.se/marine

Zábradlí

Plovoucí kotvicí modul pro lávku
v provedení hliník/polyethylen
Č. dílu G200460, šířka 1,5 m
Č. dílu G200460, šířka 2,0 m
Závěsné upevnění pro připojení lávky
k plovoucímu systému EZ Dock.
Konzola pro připevnění lávky k zemi
G200465.

Polyethylenová lávka
Na obrázku jsou dva 1,8 m díly s 3,6 m
výztuhami z hliníkových trubek
(č. dílu 401412) a volitelné 3,6 m zábradlí
(č. dílu 400912)

Držák plovoucího modulu
pro polyethylenové lávky
Č. dílu 400460 1,5 m, 400480 2,0 m.
Závěsné upevnění pro připojení lávky
z polyethylenu.

400406 – lávka 1,8 m, béžová
400406-EZGR – lávka 1,8 m, šedá
401412 – hliníkové zábradlí 3,6 m

Konzola pro připevnění lávky k zemi,
400450SS.
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Přechodová deska (hliník/polyethylen)
Č. dílu G200550
Rám z hliníku s protiskluzovým povrchem
z polyethylenu.
Dostupná v šířce 1,5 m.

Segmenty zábradlí jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vám zajistily bezpečí
a nepřekážely. Vyberte si mezi standardem z pozinkované oceli a hliníkovým zábradlím
na objednávku.

Model 910
Č. dílu 100910

Model 911
Č. dílu 100911

Model 918
Č. dílu 100918

šířka 3 m

šířka 1,5 m

šířka 2 m

Model 916
Č. dílu 100916

Model 919
Č. dílu 100919

Model 920
Č. dílu 100920

šířka 3 m, inkl spöhållare.

šířka 1 m

šířka 1 m, inkl spöhållare.

Sada koleček pro lávku se prodává zvlášť
při použití přechodové desky.

Montážní sada pro lávky
Č. dílu 100340 nebo 100600
Spoje a klouby z pozinkované oceli pro
dřevěné lávky. Dřevo není zahrnuto.
100340, šířka 0,9 m
100600, šířka 1,5 m
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Příslušenství
PŘÍSLUŠENSTVÍ DĚLÁ MOLO KOMPLETNÍ

Fendry
Č. dílu 300180 – béžová
Č. dílu 300180-EZGR – šedá

Vytvořte si molo k obrazu svému s pomocí širokého sortimentu příslušenství

Transportní kola
Č. dílu 900050

Ochranná lišta
Č. dílu 35116

Tato kola jsou vyrobena z
ocelových rámů a polyethylenu,
který usnadňuje přesun mol.
Prodávají se v párech.

Vyrobena z polyethylenu,
dodává molu bezpečný okraj pro
dětské kočárky, invalidní vozíky
atd. K dispozici pouze v hnědé
barvě. Délka 3 m.

společnosti EZ Docks.
Vyberte si z široké nabídky úložných boxů, lavic a schůdků, aby molo
odpovídalo vašim potřebám.
Většinu příslušenství lze použít na konvenčních molech, a je navržena
tak, aby se dala snadno spravovat a udržovat, na což jste již u produktů
společnosti EZ Dock zvyklí.

Fendr je určen k ochraně trupu
nebo zábradlí lodi. Připevní se do
stávajících tvářených závitů mola.

EZ Dock neustále vytváří produkty, které lze používat s vaším systémem EZ
Dock nebo moly z jiných materiálů. Chápeme, že budete chtít své přístaviště
zvelebovat, proto navštivte web www.hags.se/marine a prohlédněte si naše
nejnovější příslušenství.

Sedací souprava na molo
S područkami
Č. dílu 300970 – béžová
Č. dílu 300970-EZGR – šedá
Bez područek
Č. dílu 300965 – béžová
Č. dílu 300965-EZGR – šedá

Sedací souprava na molo z
polyethylenu. K dostání s nebo
bez područek. Vše v jedné sadě
pro snadnou instalaci.

Rohový úložný box
Č. dílu 300760 – béžová
Č. dílu 300760-EZGR – šedá

Schůdky
Č. dílu 300260 – béžová
Č. dílu 300360-EZGR – šedá

Sloupek
Č. dílu 100900 – béžová
Č. dílu 100900-EZGR – šedá

Výplňový roh
Č. dílu 300501 – béžová
Č. dílu 300501-EZGR – šedá

Velký úložný prostor v
kompaktním provedení. Tento
box nezabírá na molu místo,
jelikož je umístěn ve vnitřním
rohu.

Polyethylenové schůdky tvářené
vcelku, bez vyčnívajícího kovu.
Protiskluzový povrch pro
maximální bezpečnost. USA patent
# 389,923

Polyethylenový sloupek. Zvyšuje
vaše možnosti pro montáž
různých doplňků.

Výplňový roh nabízí dodatečný
povrch a stabilitu mola v případě
potřeby.

Spojovací sada sestává ze dvou
spojek, šroubu a matice. Spoje jsou
vyrobeny z recyklovatelné pryže
a šrouby a matice z kompozitního
materiálu.

Vazák
Č. dílu 300100

Ponton navíc
Č. dílu 206013FL

Ponton navíc
Č. dílu 208110

Spojovací zařízení
Hona
Č. dílu 201041SS

Spojovací zařízení
Hane
Č. dílu 201040SS

Plastový vazák. Připevní se ke
stávajícím tvářeným závitům.

Extra vztlak, spojuje rampy EZ
Port v případě potřeby zvýšené
kapacity průtoku.

Extra vztlak, spojuje mola EZ
Dock v případě potřeby zvýšené
kapacity průtoku.

Pro připojení nejrůznějších
doplňků.

Pro připojení nejrůznějších
doplňků.

Spojovací zařízení
Č. dílu 301100

Nářadí k montáži
Č. dílu 9000010SS

Pouzdro pro montáž
spojovacího zařízení.
Installationshjälpsverktyget
förenklar sammankopplingen av
bryggsektioner
i vattnet.
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Installationshylsa
Č. dílu 900005

23

Celosvětová distribuční síť společnosti EZ Dock za vámi a vaším projektem stojí.
Nezáleží na tom, zda je velký či malý, vždy vám rádi pomůžeme uskutečnit vaše sny.
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Zastoupení firmy HAGS pro ČR:
HAGS Praha, s.r.o., ing. Naďa Kjellberg
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel., fax: 251 611 317; mobil: 602 613 378;
hagspraha@hagspraha.cz

Zastoupení HAGS Praha s.r.o. pro Moravu:
LONGVET s.r.o., Mgr. Josef Turšner
Kancelář: Areál Dukla, Závodní 1/66,
735 63 Havířov – Dolní Suchá
Tel., fax: 596 411 684; mobil: 603 848 593,
e-mail: longvet@seznam.cz

www.hags.com
www.hags.cz
www.hagspraha.cz
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Kontaktujte svého prodejce ještě dnes
a společně naplánujte vaše budoucí molo.

En del av

PlayPower, Inc

www.hags.se/marine

EZ Dock är ISO-9001 certifierat, dokumenternade kvalitetskontrollen som ser till att
vårt åtagande att göra dig nöjd uppfylls.
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