EB Broen

NBC Marine

Mest solgte brosystem
i Danmark

Vi leverer mere end
2000 meter bro hvert år

Internationalt
aktiv

Danmarks mest solgte brosystem
Siden den første EB Bro blev sat op i 1997 er det gået
stærkt.
EB Broen er i dag det mest solgte brosystem i Danmark, og
pryder søbredder og kystlinjer, hos private og kommuner, i
Danmark, Skandinavien og flere steder i Europa.
EB Broens smukke, enkle design, dens store styrke, og de
minimale driftsomkostninger, gør den til et oplagt valg.

Tre bredder: 1,2 m 1,6 m
og 3,5 m.

Stort udvalg af
udstyr

VInkler og kurver er
også muligt

Platform

Fleksibel løsning
EB Broen leveres i bredder på 1,2 m 1,6 m og 3,5 m og
med platform i varierende størrelser.
EB Broen kan laves med vinkler, kurver og i forskellige
niveauer, så man kan opnå netop det udtryk eller funktion,
som passer til det miljø broen skal være i.
Endvidere findes et bredt tilbehørsprogram med bl.a.
kajakbro, krabbebro, anlægsbro, rækværk, trapper, bænke,
fortøjningsudstyr m.m.

Forankring i alle typer
underlag

Ekstremt vejrbestandig

Skabt til et barsk klima
EB Broen er skabt til det nordiske klima. Med markedets
stærkeste forankring er den også et oplagt valg til barske og
udsatte steder, til steder med blød bund eller til steder med
mange og store sten.
Det unikke forankringssystem sikrer lave driftsomkostninger,
og ønsker man broen afmonteret i vinterhalvåret, gøres det
let af 2 personer og uden brug af specielværktøj

Hensyn til alle brugere

Tilgængelighed
EB Broen kan kombineres med køreramper og strandbroer,
så adgangsvejen også sikres for f.eks. gangbesværende og
kørestolsbrugere. Løsningerne er individuelle og tilpasses de
lokale forhold og krav.

FSC Certificeret

Marineimprægnering

Varmgalvaniseret
stål

Det rigtige materialevalg
Brodækket kan leveres i et bredt udvalg af træsorter.
Som standard udføres brodækket med det bedste
trykimprægnerede FSC certificerede fyrretræ.
Træet marineimprægneres efter skæring, hvilket betyder at
endetræet også er imprægneret. Alle brodæk er samlet med
skjulte rustfrie skruer og den bærende konstruktion er udført i
varmgalvaniseret stål.

Landsdækkende
service

Forsikring

Serviceaftaler

Service
Til alle EB broer kan tilbydes en serviceaftale eller en
kombineret service- og forsikringsaftale.
Forsikringen dækker alle naturforsagede skader – også evt.
skader pga. storm eller is.
NBC Marine har egne serviceafdelinger ved Helsingør og
Middelfart, og tilbyder service og nøglefærdige løsninger i
hele landet.
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