Profilannonce

DEN STÆRKE BRO, DEN NEMME LØSNING!
NBC Marine i Helsingør og Middelfart har specialiseret sig i broer, som ikke bare er smukke at se på, men også stabile.

markedets stærkeste forankring”
– fortæller Adm. Direktør Claus
Andreasen fra NBC Marine

Fleksible løsninger og landsdækkende service

kke blot is – men også
storm sætter efterhånden bro-ejere på
hårde prøver. År efter
år bliver flere og flere
bro-ejere frustrerede over at poste
penge i broer, som bliver ødelagte
eller i værste fald forsvinder, fordi
vejret bliver mere og mere voldsomt i
Danmark. NBC Marine,
Helsingør og Middelfart – har den
holdbare løsning.

I

EB Broen leveres i 1,2 m – 1,6 m og 3,5 m
bredde. Broen kan udstyres med platforme,
rækværk, krabbebroer, bådlifte og meget
mere. Læs mere på: www.nbcmarine.dk

Brobygger til private og erhverv
NBC Marine i Helsingør og Middelfart har specialiseret sig i broer,

som ikke bare er smukke at se på,
men også stabile. Siden den første
opsætning af EB broen i 1997 er det
gået over al forventning med efterspørgslen både fra private såvel som
erhverv og kommuner i hele Skandinavien samt Tyskland.

Fri for vedligeholdelse
”Designet er i top, driftsomkostningerne i bund – og så opfylder broen de
meget strenge krav, der er til offentlige broer. EB Broens unikke forankringssystem, hvor der kan monteres
op til 6m rør ned i havbunden gør
broen utrolig stærk – ”EB Broen har

”Broerne kan bygges op nøjagtig
efter den enkelte kundes ønsker og
behov.
Broerne sættes sammen i moduler,
hvilket betyder at man kan vælge
at tilføje flere eller andre moduler
år efter år. Dertil kommer at vi har
udviklet et abonnement, som indeholder service- og forsikring, der gør
at ejerne udelukkende skal glæde
sig over at benytte broen – da broen
forsikres mod skader og både sættes
ud og tages ind, på nøjagtig de tidspunkter, der passer kunden bedst.
”Vi tilbyder dette koncept i hele
landet” - afslutter Claus Andreasen
fra NBC Marine.
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- vi bygger bro mellem drøm og virkelighed

EB Broen

info@nbcmarine.dk

16

Liebhaverboligen #24 Maj 2017

NBC Marine
49 17 00 72

-
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