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NBC
Marine
bygger bro
til udlandet
INNOVATION: NBC
Marine i Kvistgård
har udviklet en
bade- og bådebro,
der i dag er den
mest solgt bade- og
bådebro i Danmark.
Nu bygger firmaet
bro til udlandet.
Af Henrik Helmer Petersen
Det er 15 år siden, at Claus
Kræmmer
Andreasen
sprang fra elektrikerfaget
og startede sit selvstændige virke som indehaver af
Nordsjællands Bådcenter
med salg af nye og brugte
både og en samtidig udvikling af EB Broen. Fire år senere, i 2004 fik Claus Kræmmer Andreasen og hans fi rma en større ordre i hus på
at levere 130 meter badebro
til Aabenraa Kommune, og
det blev et vendepunkt for
NBC Marine, som virksomheden hedder i dag.
I dag bygger og leverer
NBC Marine bade-, både- og

flydebroer til marinaer og
havne over hele landet. Kunderne er kommuner, institutioner bådelaug, roklubber
og private grundejere.
NBC Marine bygger også
forskellige landanlæg i forbindelse med broer samt
boltværk i kanaler og havne.
Netop nu er NBC Marine i
gang med at levere et imponerende flot anlæg i form af
en 225 m2 stor flydebro med
tilhørende beton- og stålkonstruktion til Den Blå
Planet på Amager i Hovedstaden.
- Det bliver samlet set til
flere kilometer bro hvert
år, og efterspørgslen stiger.
Det gjorde den også gennem
finanskrisen, og som virksomhed kan vi udelukkende
være tilfredse, smiler Claus
Kræmmer Andresen.
Firmaet beskæftiger 12
ansatte og har kontor og
et 1000 m2 stort moderne
værksted inklusiv lagerhal
på Hejreskovvej i Kvistgård
i Nordsjælland. Dertil et lager og en serviceafdeling i
Middelfart.

Forskellige broer
Det ene af NBC Marines bro-

er er EB Broen, som er en
fast badebro i form af et innovativt modulsystem, som
NBC Marine har udviklet,
så broen kan sættes sammen i utallige former, størrelser og længder.
Udgangspunktet er en bro
med en bredde på 1,2 meter
eller 1,6 meter, en platform

på 17,5 m2 og dertil trapper
og andet udstyr.
Brodækket bliver bygget
med FSC-certificeret fyrretræ eller tropiske træsorter,
som kunden måtte ønske
det. Selve brokonstruktionen er af varm-galvaniseret
stål, og designet er smuk
skabt med stolperne skjult

under brodækket.
Med årene er EB Broen
blevet det mest solgte brosystem i Danmark, og den
bliver også solgt gennem
forhandlere i udlandet.

Flydebro
En anden af NBC Marines
broer er RT Broen, der er en
flydebro, hvor kunden kan
sammensætte sin flydebro,
så den opfylder de krav, der
måtte være til udformning,
træsort og flydehøjde.
NBC Marine forhandler
derudover betonflydebroer
fra svenske Rixö samt let-

FAKTA
 NBC Marine
 Adresse i Kvistgård
 Etableret for 15 år
siden af Claus Kræmmer Andreasen
 Udvikler og sælger
badebroer, bådebroer, flydebroer,
specialbroer, terrasser
og bolværk til havne
og marinaer og sumpområder og søer i
byer
 EB Broen er i dag den
mest solgte bade- og
bådebro i Danmark
Nok bygger NBC Marine bro til udlandet, men det er badebroen forrest i billedet, NBC Marine har leveret her.

te
aluminiumsflydebroer
fra svenske Easy Float og
træflydebroer fra Svenska
FlytBlock.
Flydebroerne er i dag en
væsentlig del af NBC Marines forretning, og NBC
Marine sælger dem typisk
til havneanlæg, badeanlæg,
roklubber og private.

Sumpområder
Som noget nyt er NBC Marine også begyndt at levere
broer på ”land” til vand- og
sumpområder i naturen og
byer. Firmaet har bygget
broen over Søborg Kanal i
Gribskov, og fi rmaet har netop fået ordrer i hus på mere
end 600 meter stibro til to
kommuner på henholdsvis
Sjælland og i Jylland. Det er
et forretningsområde, som
Claus Kræmmer Andreasen
forventer sig meget af.
Med viften af forskellige
brosystemer og udstyr, der
kan honorerer de flestes ønsker, ligger verden åben for
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Claus Kræmmer Andreasen driver NBC Marine i Kvistgård.

Foto: Henrik Helmer Petersen

Flot badeanlæg fra NBC Marine til en marina Hundige.

Flyt ind nu og betal
først om 6 måneder

Her er NBC Marine i gang med at bygge et havnbolværk i Prinsessegade.

lands. Derfor planlægger
vi nu at få flere forhandlere
flere i Europa. Der er vækst
et hente, er Claus Kræmmer
Andreasen overbevist om.

Bådlifte
Som et ekstra ben i forretningen er NBC Marine
dansk importør og forhandler af den amerikanske

bådlift Sunstream. Bådliften er kendt for at kunne løfte både på op til 10.000 kilo,
og med sådan en Sunstream
bådlift kan man som bådejer
parkere sin båd over bølgerne.
Import- og forhandleraftalen af Sunstream bådelifte
styrker også NBC Marines
forretning.

Helsingør Erhvervspark byder dig
velkommen med fri kontorleje de
første 6 måneder. Vi har kantine, mødelokaler, fitnessrum, lagerplads og
fri parkering lige ved døren.
Ledige kontorer i størrelser fra 40 m2.
hepark.dk
/ 40 63 20 89
HELSINGØR
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KONTOR · LAGER · PULTERRUM
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TIL LEJE Detail

Bjergegade 14, Helsingør
Med god beliggenhed midt i Helsingørs gågade, vil der pr. 1/1-2016 blive et større
lejemål ledigt. Her er dog mulighed for opdeling.
Kontakt os for nærmere oplysninger.

TIL LEJE Kontor

Så er remedierne pakket til en ny
bro et sted i landet.
 Foto: Henrik Helmer Petersen

NBC Marine.

Frankrig
Senest har NBC Marine fået
en forhandler i Belgien, og
den første ordre er kommet
i hus. Den innovative nordsjællandske brobygger med
adresse i Kvistgård skal levere tre kilometer bro til et
sumpområde i Toulouse i
Frankrig. Lokale entreprenører skal montere den.
Claus Kræmmer Andreasen er meget tilfreds.
- Vores brosystemer er i
dag så udviklede, at vi kan
få en ordre i hus den ene dag
og levere broen den næste.
Vores brosystemer er også
så udviklede, at vi ret enkelt
kan levere broerne uden-

Sdr. Strandvej 40 st.tv., Helsingør
Smukke lokaler til leje i yderst repræsentativ ejendom i Helsingør. Her får man en
herskabelig fælles indgang og den skønneste udsigt til Øresund. Lejemålet består
af 2 lyse lokaler med mahogniegulve og stuklofter, lille mellemgang, toilet, fælles
garderobe og køkken. Desuden eget kælderrum.
Mdr. leje kr. 9.750,00 /6 mdr. depositum

Kontakt tlf. 49 21 48 76
Hverdage kl. 9-15.30 Fredage 9-15

Søndre Strandvej 40 · 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 48 76
www.livinginvest.dk

