Broer
sti og park
NBC Marine har sit udspring i marinebranchen og producerer årligt
flere kilometer bro- og stisystemer til danske og udenlandske
kunder.
NBC Marine arbejder konstant på at gøre tingene endnu bedre, så
vores kunder får den bedste og mest kompetente behandling fra
start til slut. En aftale med NBC Marine er en professionel og positiv
oplevelse.
NBC Marine arbejder både som underleverandør og som totalleverandør af komplette entreprenør opgaver inden for dette
område.
NBC Marine tilbyder service og nøglefærdige løsninger i hele landet
og med egne afdelinger i Kvistgård og Middelfart, tilbydes hurtig
og landsdækkende service.
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EB Broen sti og park er et modul opbygget sti- og brosystem, som er velegnet til
gang- og cykelstier eller som kørevej for lettere køretøjer. Systemet giver stor frihed
mht. udformning, valg af brodæksmaterialer samt udstyr som f.eks. rækværk og
bænke.
Det unikke forankringssystem gør det muligt at anlægge stisystemer i f.eks.
søer, åer samt meget våde og sumpede områder. Forankringssystemet er udført i
varmgalvaniseret stål, hvilket sikrer en lang levetid.
EB Broen er i dag det mest solgte sti- og brosystem i Danmark og pryder søbredder,
kystlinjer, parker og rekreative områder hos danske og udenlandske kommuner.
•
•
•
•
•

Minimal påvirkning af omgivelserne i monteringsprocessen – ingen store
maskiner
Velegnet til våde og sumpede steder
Lave etableringsomkostninger
Stor fleksibilitet
Lang levetid

Broer
NBC Marine leverer også:
•
•
•

Præfabrikerede broer i f.eks. Azobé, limtræ eller komposit materialer
Broer udført efter bygherres tegninger i f.eks. træ og beton.
Komplette løsninger både som underleverandør og totalleverandør

Billeder: Allerød Kommune – Rudersdal Kommune – Ålborg Kommune – Gribskov Kommune – Slagelse Kommune
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