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Polska firma „Elplast+” Sp. z o.o. z ponad 30 letnią tradycją w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
jest renomowanym producentem modułowych pomostów pływających z polietylenu.

Elementy modułowe służą m. in. do budowy:
- przystani kajakowych, wioślarskich
- portów jachtowych
- platform rekreacyjnych i przemysłowych
- basenów pływających na otwartych akwenach

 Nowatorstwo naszego rozwiązania polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiałów mało 
efektywnych i zastąpieniu ich estetycznymi, łatwymi w montażu, nie wymagającymi konserwacji elemen-
tami z tworzywa sztucznego. Elementy te, będące profilami zamkniętymi, pełnią równocześnie funkcję 
pływaka i modularnego, łatwego w montażu elementu konstrukcyjnego. Ich trwałość i estetyka oraz bez-
pieczeństwo i higiena użytkowania znacznie przewyższają dotychczas stosowane rozwiązania.

 Pomosty pływające ELPLAST+ odpowiadają przepisom bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 
2001/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pro-
duktów i spełniają wymagania odpowiednich norm.

 

 Podaj swoje wymagania – my zajmiemy się resztą!
Bezpieczeństwo, trwałość, estetyka na pierwszym miejscu!

O FIRMIE
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MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA NP 

Kolor: dowolny
Wymiary modułu podstawowego: 
1,16 m x 1,55 m x 0,25 m
Masa modułu: ok. 39 kg
Maksymalne obciążenie z zachowaniem 
pływalności dla modułu: ok. 321 kg
powierzchnia użytkowa: 1,47 m2

• Doskonałe rozwiązanie dla małych jednostek pływających
• Niska wolna burta ułatwia wsiadanie  

i wysiadanie z kajaka, rowerku wodnego czy łodzi
• Stabilna i sztywna konstrukcja
• Łatwy montaż i demontaż 
• Możliwość zmian układu pomostu z sezonu na sezon

WIOŚLARSTWO, KAJAKARSTWO, WĘDKARSTWO

POMOSTY NISKOBURTOWE

Zaufało nam już wiele klubów wioślarskich,
kajakowych, MOSiR-ów i Gmin!

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA NP 2F

Kolor: dowolny
Wymiary modułu podstawowego: 
1,55 m x 2,32 m x 0,25 m
Masa modułu: ok. 72 kg
Maksymalne obciążenie z zachowaniem 
pływalności dla modułu niskoburtowego: ok. 640 kg
powierzchnia użytkowa: 3,60 m2

PALETA KOLORÓW

PALETA KOLORÓW
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POMOSTY WYSOKOBURTOWE

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA WP

Kolor: dowolny
Wymiary modułu podstawowego:  
2,46 m x 1,23 m x 0,50 m
Masa modułu: ok. 91 kg
Maksymalne obciążenie z zachowaniem 
Pływalności dla modułu 
wysokoburtowego: ok. 1139 kg
powierzchnia użytkowa: 3 m2

• Doskonałe rozwiązanie do cumowania większych jednostek pływających oraz do budowy innych obiek-
tów na wodzie wymagających dużej stabilności i wyporności

• Duża powierzchnia modułów i wysoka wolna burta powoduje, że pomost tworzy stabilną, sztywną 
konstrukcję 

• Idealne do budowy portów jachtowych, platform rekreacyjno - gastronomicznych oraz basenów  
pływających

• Antypoślizgowa powierzchnia imitująca falę 
• Odporne na UV
• Nie wymagają konserwacji jak pomosty drewniane
• Prosty i bezpieczny system kotwiczenia 
• Modułowa budowa pomostów umożliwia zestawienie ich w różnorodne, atrakcyjne konfiguracje,  

np.: T-kształtne, U-kształtne, L-kształtne, F-kształtne, a także pomosty proste  
i platformy pływackie.

PRZYSTANIE JACHTOWE, PORTY, MARINY

PALETA KOLORÓW
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PORUSZANIE PO POMOSTACH 
JEST JESZCZE BEZPIECZNIEJSZE!

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA WP

Kolor: dowolny
Wymiary modułu podstawowego:  
2,46 m x 1,23 m x 0,50 m
Masa modułu: ok. 91 kg
Maksymalne obciążenie z zachowaniem 
Pływalności dla modułu 
wysokoburtowego: ok. 1139 kg
powierzchnia użytkowa: 3 m2

 ANTYPOŚLIZGOWA STRUKTURA POWIERZCHNI

BEZPIECZEŃSTWO, ESTETYKA, TRWAŁOŚĆ
NA PIERWSZYM MIEJSCU
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• Za pomocą łańcuchów do posadowionych na dnie „martwych” 
kotwic 

• Za pomocą żerdzi kotwiących wkręcanych w dno akwenu  
— w tym przypadku pomost za pomocą odpowiedniej prowad-
nicy bądź łącznika słupka porusza się w kierunku pionowym 
wzdłuż pala. 

System kotwienia dobieramy w zależności od warunków lokalnych panujących na wodzie.

METODY KOTWIENIA

Przykłady:

ZMIENIAJ KONFIGURACJE TAK CZĘSTO JAK POTRZEBUJESZ!
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METODY KOTWIENIA

Przykłady:

ELEMENTY DODATKOWE DO POMOSTÓW NISKO (N) 
I WYSOKOBURTOWYCH (W)

Łącznik pływaka NL i WL - służy do łączenia 
modułów podstawowych pływaka; łączniki 
umieszczane są w gniazdach pasowanych 

suwliwie i zabezpieczone dwiema śrubami, podkładkami 
i nakrętkami.

Osłona słupka WNO - maskownica żerdzi 
kotwiących.

Łącznik słupka NS i WS - uniwersalny element 
pasowany suwliwie do odkrytych gniazd 
łącznikowych modułu podstawowego pływaka; 

może być wykorzystany w różnorodnych metodach 
kotwiczenia, w zależności od umiejscowienia i potrzeb.

Dodatkowa komora pływakowa ND i WD - ele-
ment ten daje 29 kg dodatkowej wyporności w 
przypadku systemu niskoburtowego oraz 132 kg 

w przypadku serii wysokoburtowej.

A

C

B

D
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Łącznik akcesoryjny NA i WA - łącznik ten 
umożliwia mocowanie do boków pomostu 
funkcjonalnych akcesoriów, np. odbojników,  

świateł, drabinek.

Knaga - służy do cumowania jednostek pły- 
wających, przykręcana jest od góry do modułu 
podstawowego pływaka.

 Drabinka pływacka wykonana ze stali nierdzewnej 
zapewnia użytkownikom łatwe wejście i wyjście  
z wody.

Żerdź kotwiąca ze stali nierdzewnej l = 2 m 
zakończona świdrem z przedłużką (1 lub 2 m) - 
służy do kotwiczenia pomostu; jeśli żerdź l = 2 

m okaże się za krótka na daną głębokość akwenu należy 
dołączyć przedłużkę żerdzi l = 1 m.

Trap wejściowy - drewniany lub kompozytowy, 
zapewnia bezpieczne wejście i zejście z pomostu.

Łącznik wykończeniowy NW i WW - łącznik wy-
kończeniowy służy do wypełniania nieużywanych 
gniazd łącznikowych.

Barierki Ochronne - rozmiary odpowiadają 
wymiarom modułów systemu pomostowego, 
co pozwala na ogrodzenie pomostu każdego 

rozmiaru.

E
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• platformy robocze
• boiska do gry w kajak polo
• stanowiska do oczyszczania ryb
• przejścia w parkach miejskich
• platformy rekreacyjne
• pomosty na basenach do wydzielenia stref dla niepływających
• platformy do hydrotransportu
• pływające sceny 

ZAPROJEKTUJ WŁASNY POMOST!

Oferujemy pomoc w zakresie doradztwa klientom, projektowania, transportu i montażu. Decydując się na 
współpracę z nami wybieracie Państwo pewnego partnera.

Moduły pomostów zaprojektowane są tak, aby można je było układać w różne kształty, a także rozbudowywać 
konstrukcję z biegiem czasu, dostosowując ją do nowych potrzeb.

INNE ZASTOSOWANIA...

NASZE POMOSTY WYKORZYSTYWANE 
SĄ TAKŻE JAKO:
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KORZYŚCI Z BUDOWY BASENÓW PŁYWAJĄCYCH:

• bezpieczne kąpielisko strzeżone dla dzieci i dorosłych na dowolnym 
akwenie

• korzystne cenowo i czasowo rozwiązanie budowy kąpieliska miejskiego
• szybka realizacja od projektu do montażu
• nowoczesność i oryginalność
• wygoda, relaks, komfort wypoczynku w środowisku naturalnym
• modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę basenów

ZALETY POLIETYLENOWYCH BASENÓW PŁYWAJĄCYCH:

• odporność na promieniowanie UV
• brak kosztów napraw - nie wymaga konserwacji w przeciwieństwie  

do pomostów drewnianych 
• nie koroduje tak jak konstrukcje stalowe
• powierzchnia antypoślizgowa o strukturze fali
• brak ostrych krawędzi, drzazg i wystających części
• możliwość pozostawienia basenu na okres zimowy
• łatwy i szybki montaż i demontaż oraz zmiana  

konfiguracji, usytuowania i rozbudowy
• długa żywotność

Stwórz piękny basen w miesiąc!
Bezpieczeństwo!, Niskie koszty inwestycji!, Gwarancja jakości i trwałości!

MODUŁOWE BASENY PŁYWAJĄCE ELPLAST+
BEZPIECZNA REKREACJA WODNA W KAŻDEJ GMINIE
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Port posiada  modułową konstrukcję, złożoną z 3 części. 
Jego modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę portu  
i parkowanie skuterów jeden za drugim. Port wykonany jest 
z polietylenu , materiału trwałego, odpornego na korozję 
oraz uszkodzenia mechaniczne.  Odpowiednio wyprofilowana 
konstrukcja oraz rolki najazdowe zapewniają stabilne  
oparcie dla skutera. Powierzchnia górna portu jest anty-
poślizgowa. Port przeznaczony jest dla dwu-, trzy- i czte-
roosobowych skuterów wodnych. Posiada dwie rolki pod kil,  
i osiem rolek pod dziób oraz uchwyt do przypięcia skutera  
oraz otwory na wyciągarkę. Istnieje możliwość mocowania 
portu przodem lub bokiem do pomostu. 

PORTY NAJAZDOWE DLA SKUTERÓW

ŁĄCZNIKI PORTÓW DO POMOSTU 

WYGODA UŻYTKOWANIA!
• rolki ułatwiające wjazd i zjazd skutera
• ochrona skutera przed uszkodzeniami podczas 

cumowania
• utrzymanie skutera w czystości

BEZPIECZEŃSTWO

ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ

UŁATWIONY TRANSPORT 
(PORT SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI)

ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA 
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Pływaki są wykonane z polietylenu technologią formowania rota-
cyjnego. Pływak może być wypełniony styropianem, co nawet po 
przebiciu pływaka zapewnia mu pływalność.
• łatwy i szybki montaż do konstrukcji, szkieletu pomostu
• stabilna konstrukcja o wysokiej wyporności
• całkowita odporność na czynniki środowiskowe
• odporność na uderzenia oraz na promieniowanie UV
• szeroka możliwość zastosowań

PŁYWAK PE TYP 1
Wymiary: 1130x640x565 mm
Masa: ok. 13 kg z wypełnieniem PS ok. 16 kg
Całkowite max. obciążenie: ok. 260 kg
Obciążenie użytkowe: ok. 220 kg
Kolor: Czarny

PŁYWAK PE TYP 2
Wymiary: 1130x640x650 mm
Masa: ok. 14 kg z wypełnieniem PS ok 17,5 kg
Całkowite max. obciążenie: ok. 300 kg
Obciążenie użytkowe: ok. 260 kg
Kolor: Czarny

PŁYWAK PE TYP 3
Wymiary: 1130x640x450 mm
Masa: ok. 11 kg z wypełnieniem PS ok 13 kg
Całkowite max. obciążenie: ok. 220 kg
Obciążenie użytkowe: ok. 175 kg
Kolor: Czarny

PŁYWAKI POD KONSTRUKCJE POMOSTÓW

Na życzenie klienta możemy wykonać pomosty drewniane  
na produkowanych przez nas pływakach PE!!!

1130 +/- 5

63
5
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Gustowny odpowiednik zawsze modnego 
ratanu. Meble ogrodowe wyprodukowane 
są z polietylenu, który gwarantuje 
niezwykłą trwałość, odporność oraz 
wygodę użytkowania.

MEBLE OGRODOWE

WYMIARY

Fotel: 
wys. 78 cm, szer. 73 cm

Stół: 
wys. 49 cm, szer. 69 cm

stół z podstawą 
wys. 70 cm, szer. 69 cm

Ponadczasowa elegancja, wytrzymałość i estetyka,
solidność wykonania, całoroczne użytkowanie
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Zastosowane tworzywo oraz wykonanie donic sprawiają, że mogą być one stosowane zarówno w aran-
żacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych z zachowaniem długiej żywotności i prostoty wykonania. 

DONICE DEKORACYJNE

DONICA IMITUJĄCA KAMIEŃ:
(cegła, szary marmur, malowane (czarno-srebrny)
Wymiary: 
M: wys. 33 cm, szer. 44 cm
L: wys. 38 cm, szer. 51 cm

DONICA IMITUJĄCA RATAN:
(malowana, wenge)
Wymiary: 
M: wys. 36 cm, szer. 41 cm

DONICA IMITUJĄCA BECZKĘ:
(malowana)
Wymiary: 
M: wys. 33 cm, szer. 39 cm
l: wys. 38 cm, szer. 45 cm

Mrozoodporne, niepowtarzalne wzornictwo, lekkie, łatwe do utrzymania 
w czystości, wielokrotność użytkowania (jako osłona lub jako donica
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OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Złoty medal targów
BOATSHOW 2006

Wyróżnienie
w konkursie Gwóźdź Targów

„Wiatr i Woda 2012”

Produkt na medal-wyróżnienie 
Klubu Sportowa Polska

Jakość Roku Pomosty

Europrodukt

Dyplom Europrodukt
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