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Długość 980 mm 
Szerokość 980 mm 
Wysokość 850 mm 
Odchylenia wymiarów Do ±2,5% 
Objętość 335 l 
Nośność (przy 50% zanurzenia) 125 kg
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia Do 5% 
Pontoon weight 20 kg - bez wypełnienia EPS 

Grubość ścianki 6,5 mm 
Miejscowe odchylenia grubości ±1,3 mm 

Produkt wytworzony z wysokiej jakości 
plastiku, nie z recyklingu 

Ważne  informacje  dotyczące  użytkowania

• Producent odradza pozostawianie pontonu do
zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to
nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić
produkt.

• Podczas budowy platformy nacisk na ponton
nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie
tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary
pomostu.

• Przy projektowaniu podestu nie należy
przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa
pływalności jest obowiązkowa.

• Ponton należy zatkać korkiem z małym
otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania
różnic ciśnień.

Pływak typ #2 - ( A ) - dane techniczne 
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1) Wymiary podane w milimetrach
2) Wymiary mogą się różnić do 2% w 
przypadku wymiarów ogólnych ze 
względu na tolerancje produkcyjne.
3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje 
mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.
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Pływak A - wymiary
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Pływak typ #2 - ( B ) - dane techniczne 

800 mm 
980 mm 
850 mm 
Up to ±2,5% 
445 l 
220 kg
Up to 5% 
20 kg - without EPS fill 
5,6 mm 
±1,1 mm 
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Długość
Szerokość
Wysokość
Odchylenia wymiarów
Objętość
Nośność (przy 50% zanurzenia)
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia

Pontoon weight 

Grubość ścianki
Miejscowe odchylenia grubości

Ważne  informacje  dotyczące  użytkowania

• Producent odradza pozostawianie pontonu do
zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to
nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić
produkt.

• Podczas budowy platformy nacisk na ponton
nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie
tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary
pomostu.

• Przy projektowaniu podestu nie należy
przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa
pływalności jest obowiązkowa.

• Ponton należy zatkać korkiem z małym
otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania
różnic ciśnień.Produkt wytworzony z wysokiej jakości 

plastiku, nie z recyklingu 
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1) Wymiary podane w milimetrach
2) Wymiary mogą się różnić do 2% w 
przypadku wymiarów ogólnych ze 
względu na tolerancje produkcyjne.
3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje 
mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.

Pływak B - wymiary
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Pływak typ #2 - ( C ) - dane techniczne 

780 mm 

980 mm 

850 mm 

Do ±2,5% 

325 l 

180 kg

Do 5% 
20 kg - bez wypełnienia EPS 

7 mm 

±1,4 mm 
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Długość
Szerokość
Wysokość
Odchylenia wymiarów
Objętość
Nośność (przy 50% zanurzenia)
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia

Pontoon weight 

Grubość ścianki
Miejscowe odchylenia grubości

Ważne  informacje  dotyczące  użytkowania

• Producent odradza pozostawianie pontonu do
zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to
nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić
produkt.

• Podczas budowy platformy nacisk na ponton
nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie
tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary
pomostu.

• Przy projektowaniu podestu nie należy
przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa
pływalności jest obowiązkowa.

• Ponton należy zatkać korkiem z małym
otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania
różnic ciśnień.

Produkt wytworzony z wysokiej jakości 
plastiku, nie z recyklingu 
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1) Wymiary podane w milimetrach
2) Wymiary mogą się różnić do 2% w 
przypadku wymiarów ogólnych ze 
względu na tolerancje produkcyjne.
3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje 
mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.

Pływak C - wymiary
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