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Er bestaan geen 2 gelijke aanmeerplaatsen, dus waarom niet kiezen voor het veelzijdige en modulaire zelfdrijvende EZ Dock pontonsysteem dat U kan samen-

stellen om aan uw perfecte en unieke visie te voldoen ? U kan uw project personaliseren, extra stukken later toevoegen, de lay-out hertekenen mocht uw zaak 

groeien of mochten uw behoeften veranderen. Precies wat U wenst en precies hoe U het wenst. Waarom tevreden zijn met minder ?
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Ez Dock (ISO 9001gehomologeerd 
en ISO 14001 gecertifieerd) is een 
leverancier van de U.S General 
Services Administration. 

VEELZIJDIG, DUURZAAM & ZONDER ZORGEN
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ONDERHOUDSVRIJ & AANGENAAM VOOR BLOTE VOETEN
EZ Dock polyethyleen pontonstukken zijn duurzaam, antislip en volledig houtvrij. 
Ze splinteren en rotten niet, bevatten geen losse of geroeste nagels, hoeven 
nooit geschilderd te worden, enkel af en toe met hoge druk afspuiten. Simpel te 
reinigen met water, zeep en een tuinslang zodoende U meer kan genieten van 
uw water activiteiten.

 EZ DOCK VOORDELEN 

GEEN ROTTEND 
HOUT

HOOG TIJ LAAG TIJ

FLEXIBELE ZELFDRIJVENDE TECHNOLOGIE
EZ Dock maritiem gekeurde, polyethylene zelf drijvende kamers zijn gebouwd 
met extra zware en extra dikke wanden om een optimale sterkte en structurele 
integriteit, onkreukbaarheid te verzekeren. De kamers (of pylonen) zijn specifiek 
ontworpen in de pontonstukken om een bijkomende stabiliteit te voorzien op 
het water en laten de pontonstukken toe zich makkelijk aan te passen aan 
veranderende waterniveaus en wateromstandigheden.

AANPASBAAR DESIGN
Het unieke ontwerp van de EZ Dock boot- en jetski aanmeersystemen bieden 
een uitzonderlijke laadcapaciteit, functionaliteit en veiligheid. Dankzij een ruim 
aanbod aan pontonstukken, aanmeersystemen, een uitgebreide selectie aan 
verankeringssystemen en accessoires, kan U makkelijk zelf uw ideale EZ Dock 
aanmeerplaats personaliseren en er uw perfecte toevluchtsoord van maken.

MAKKELIJK TE PLAATSEN & MAKKELIJK TE PERSONALISEREN
Het EZ Dock modulair systeem laat U toe om snel, makkelijk en ten allen tijde uw perfecte 
aanmeersteiger te ontwerpen aangepast aan uw noden, uw uitbreidingsplannen of 
hervormingen. Leg simpelweg de stukken klaar, schroef de koppelstukken vast en klem de 
bouten vast. EZ Dock verzekert een maximale stabiliteit op het water -in elke toestand-.

GEEN ROEST NOCH SLIJTAGE
De EZ Dock koppelstukken zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal, de bouten en moeren 
van een industrieel composiet om zelfs in de zwaarste weersomstandigheden een robuuste 
en duurzame oplossing te verzekeren. Dit betekent geen roest noch slijtage.

GEPERSONALISEERD DESIGN

INNOVATIEVE KOPPELING

STABIEL & ROBUUST

VEELZIJDIG, DUURZAAM & ZONDER ZORGEN



PONTON STUKKEN & CONFIGURATIES |  VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

7.

VOORBEELDEN VAN CONFIGURATIES*
1. U-vormig ponton 

2. T-vormig ponton

3. Ponton voor verhuur van jetski’s

4. Ponton met 2 EZ Ports en 1 EZ 
BoatPort

5. L-vormig ponton met platform

6. Jachthaven met 16 
aanlegsteigers

7. 4 dubbele aanlegsteigers met 
loopponton van 244 cm

8. Ponton met 2 EZ Ports

9. Jachthaven met 11 
aanmeerplaatsen

10. Dubbel drijvend ponton
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8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

*De configuraties in dit overzicht hebben niet dezelfde schaal



KRIJG DE -LOOK- & FUNCTIES AANGEPAST AAN UW NODEN
Onze drijvende moduleerbare pontonstukken kunnen samengesteld worden in een ruime 

verscheidenheid van gepersonaliseerde configuraties om te voldoen aan uw uitzicht, 

panorama en uw activiteiten. EZ Dock biedt U tal van kenmerken en voordelen die 

geen enkel ander ponton kan evenaren; een onverslaanbare aanpassingscapaciteit, 

buitengewone prestaties in wild water, hoge stabiliteit, een superieure robuustheid en 

duurzaamheid, onderhoudsvriendelijk, universele toegang en een eenvoudige plaatsing.

Van eenvoudige tot complexe configuraties met meerdere pontons, boot- en jetski 

aanmeerplaatsen, met EZ Dock creëert U op een makkelijke manier precies wat U nodig 

heeft.

ONTWERP UW STEIGER VOLGENS UW BEHOEFTE
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Probeer de EZ Designer® Configuration Tool op onze 
websites: www.EZ-DOCK.com & www.abribo.com

Hulp nodig bij het ontwerpen van uw EZ Dock?
Contacteer ons +32 (0) 384 07 79

of info@abribo.com

WAAROM NOG WACHTEN ? 

WIJ HEBBEN DE MEESTE PRODUCTEN IN STOCK EN KLAAR VOOR SNELLE LEVERING Productspecificaties van de pontonstukken kan U terugvinden op pagina 33



EZ PORT® DRIVE-ON JETSKI LIFTEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

EZ Port® Drive-On, de originele revolutie in het aanmeren en te water laten van 
jetski’s. De marktleider EZ Dock is de eenvoudigste en meest duurzame drive-on, 
push-off of dry-docking methode. De verhoogde “stootrand, bumper” voorkomt dat 
de jetski piloot kan doorglijden.  Geen nood aan optreklier, zwengel, pomp of hijs.

De zelf drijvende EZ Port® verplaatst zich volgens het waterniveau en helpt uw 
jetski beschermen tegen schade door wind en golven. Het biedt tevens voldoende 
voetruimte aan de voorkant en beide zijkanten voor gemakkelijke toegang tot de 
jetski. EZ Port® is zo gebruiksvriendelijk dat zelfs beginnende jetski piloten het 
aanmeren en te water laten kinderspel zullen vinden.

EZ PORT KENMERKEN:
• Regelbare rollers, aanpasbaar voor verschillende merken, maten en vormen van jetski’s

• Verhoogde stootrand, boegbumper, vermijdt op een veilige manier het doorglijden

• 3-zijdige toegang

• Grote keuze aan verankeringsmogelijkheden

• Compatibel met alle pontonstukken inclusief platformen, aanlegsteigers en loopbruggen

EENVOUDIGE UITBREIDING
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EZ PORT® DRIVE-ON JETSKI LIFTEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79 BEZIT U MEERDERE JETSKI’S ?  VOEG EENVOUDIG EZ PORT® ONDERDELEN TOE NAARMATE UW VLOOT GROEIT

EENVOUDIGE UITBREIDING
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• EZ Port Max® 2i: ons gepatenteerde top-of-the-line, zelf centrerend model kenmerkt zich 
door een split ingang en zelf-aanpasbare rollers die het aanmeren en te water laten op een 
moeiteloze en zachte manier laten verlopen. Ideaal voor elk type jetski.

• Ez Port Max®: onze MAX Ports (enkel, meervoudig of meervoudig inline) bezitten zacht glijdende rollers voor 
een zachte, no-impact landing. Ideaal voor beginnende jetski gebruikers.

• EZ Port® 3: onze originele “drive-up”, droogdok model heeft in de hoogte verstelbare kielrollers. Ideaal voor 
oudere jetski modellen en verhuur.

EZ PORT MAX® EZ PORT MAX® MET 
GEÏNTEGREERDE STOOTRAND, 

BOEGBUMPER

EZ PORT MAX® 2i

EZ PORT MAX® IN LINE EZ PORT® 3 EZ PORT MAX® 2i

KIES DE EZ PORT DIE VOLDOET AAN DE NODEN VAN UW JETSKI, DE LAY-OUT 
VAN UW STEIGER EN UW BUDGET



EZ PORT® OPLOSSINGEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79
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EZ PORT® BIEDT DE EENVOUDIGSTE EN MEEST 
DUURZAME DRIVE-ON, PUSH-OFF METHODE 

IN DROOGDOCKING.

 VIND DE EZ PORT® DIE BIJ U PAST

ROL NAAR VOORMAKKELIJKE TOEGANG, GAS LOSLATENGAS TERUGNEMEN

MODEL AFMETINGEN
(L x B x H) GEWICHT DRAAGVERMOGEN ART.NR

1. EZ Port MAX® 2i
Meeste -Port- voor uw geld 4,27 m x 1,5 m x 38 cm 159 kg 771 kg 206036PW

2. EZ Port MAX® 2 4,7 m x 1,5 m x 38 cm 222 kg 771 kg 206034PW

3. EZ Port® & Stow 4,7 m x 1,5 m x 38 cm 236 kg 658 kg 206016PW

4.
EZ Port MAX®,  
Geïntegreerde 

 boegbumper, stootrand
3,8 m x 1,5 m x 38,1 cm 145 kg 626 kg 206032PW

5. EZ Port® 3 3,8 m x 1,5 m x 38 cm 127 kg 590 kg 206013PW

2. 4. 5.3.1.
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EZ PORT MAX® SYSTEEM  | IDEAAL VOOR TANDEM INLINES EN SMALLE RUIMTES

MODEL AFMETINGEN
(L x B x H) GEWICHT DRAAGVERMOGEN ART.NR

1. EZ port MAX ingang 3,78 m x 1,5 m x 28 cm 142,8 kg 626 kg 206030PW

2. EZ Port MAX 
met ingangsuitbreiding 3,71 m x 1,5 m x 28 cm 148,8 kg 635 kg 206031PW

3. EZ Port MAX 
Easy-lift ingang 1,5 m x 1,1 m x 38,1 cm 43 kg 182 kg 206033EX

4. EZ Port MAX 
Stootrand/boegbumper 1 m x 1,5 m x 25,4 cm 27,2 kg — 206025BS

5. EZ Port MAX 
Klein boegstuk 83 m x 2,54 cm x 40,6 cm 5,4 kg — 206027BS

HET EZ PORT MAX SYSTEEM VOOR MEERDERE JETSKI’S

2.

3.

4.

5.

1.

IDEAAL VOOR SMALLE RUIMTES

ZELF CENTREREND



EZ LAUNCH®   | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

UNIVERSELE TOEGANG

Een première in de markt, het EZ Launch® -toegankelijk overstap systeem- voor 

kano’s en kajakken biedt mensen met fysieke beperkingen een zeer makke-

lijke toegang die ruimschoots de voorgeschreven voorwaarden van het ADA 

( Americans with Disabilities Act) overschrijdt. De eenvoudig te gebruiken 

overstap zitbank laat de gebruikers toe om simpelweg te gaan zitten en in de 

kano of kajak te glijden. Via de zijleuningen kan men makkelijk te water gaan 

en terug aanmeren.

HET EZ LAUNCH® -TOEGANKELIJK OVERSTAP  SYSTEEM- 
OMVAT:
• Zijleuning voor makkelijke toegang -in- en -uit- het water
• Lanceer rollers voor het makkelijk in beweging zetten van de kano, kajak
• Zitbank met 2 hoogtes voor gemakkelijke toegang, overstap vanuit rolstoelen
• Glijbank in 2 hoogtes voor verschillende kano & kajak afmetingen
• Leuning systeem zorgt voor extra stabilisatie van de glijbaan en ondersteuning 

bij rustige zijbewegingen.
• Duurzame maritiem-gekeurde componenten en gecoated aluminium
• Drijvend platform dat zich aanpast aan veranderende waterniveaus (hoog, 

laag water)

GEMAKKELIJK IN –EN UITSTAPPEN
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TOEGANKELIJKHEIDSNORMEN

Onze producten worden ontworpen om aan alle verplichte richtlijnen met 

betrekking tot algemene  toegankelijkheid te kunnen voldoen. EZ Dock volgt 

de U.S. Access Board’s richtlijnen en aanbevelingen voor zowel toegankelijke 

jachthavens als toegankelijke aanlegsteigers

In 2010 werd EZ Dock bekroond door het NMMA (National Marine 

Manufactures Association) als marktleider  in -innovatie- voor het EZ Launch® 

toegankelijkheidssysteem.



COMMERCIËLE STEIGER CONCEPT  |  VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Het Commerciële aanlegsteiger concept werd geïntroduceerd in 2014 en is de allernieuwste innovatie van EZ Dock. Het concept werd specifiek ontworpen om licht door het 
steigerdek te laten schijnen zodoende een gezonde plantengroei onder de steiger mogelijk blijft. Dit maakt de steiger ideaal voor plaatsen waar strengere reglementeringen 
bestaan omtrent natuurbescherming en het in stand houden van het ECO-systeem.

EZ Dock engageert zich om voortdurend onderzoek te voeren om betere en eco-vriendelijkere ponton oplossingen te ontwikkelen Het moduleerbare Commerciële Steiger 
Concept kan samengesteld worden naar de noden van verschillende jachthaven omgevingen. De drijvende pontonstukken zijn verbonden met het befaamde en beproefde 
EZ Dock standaard koppeling systeem met een langere bout voor extra flexibiliteit. De pontonstukken zijn bedekt met een maritiem-gekeurde kaderconstructie met uw keuze aan 
vloerbedekking.
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DE ECOLOGISCHE KEUZE DIE PERFECT BIJ U PAST
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KENMERKEN VAN HET 
COMMERCIËLE STEIGER CONCEPT
• Standaard drijvende steigermodule (244 x 610 

cm), bestaat uit 7 drijvende vlotten met een 
drijfvermogen van 176,75 kg/m²

• Bijkomende vlotten kunnen aangebouwd 
worden (draagvermogen per vlot 362,85 kg)

• Aangepast maritiem-gekeurd aluminium frame 
met -full length- aluminium bevestigingsgleuven 
lopen langs de omtrek en zorgen voor een 
makkelijke bevestiging van loopbruggen, stootranden/bumpers, bouten, pennen, enz… 

• Frame componenten zijn vervaardigd uit maritiem-gekeurd aluminium met een dikte van 6,35 mm en 
een centraal geplaatste versteviging van 40,64 cm die alle mogelijke vloerbedekking toelaat.

• Frame-to-frame koppeling gemaakt uit het specifieke EZ Dock extrusie materiaal zoals gebruikt bij de 
loopbrug scharnierset

• Standaard module heeft een vrije boordhoogte van 50,80 cm
• Veelzijdige montage opties laten verscheidene installatie mogelijkheden toe.
• Kan perfect samengesteld worden om te voldoen aan de eisen van ADA  

(Americans with Disabilities Act)
• Duurzame maritiem-gekeurde materialen

HOUTEN VLOERBEDEKKING FIBER ROOSTER

VOORBEELDEN VAN VLOERBEDEKKING



COMMERCIËLE STEIGER ACCESSOIRES  |  VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

LAAT HET LICHT DOORSCHIJNEN
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1. 2. 3. 4.

1. RECHTE STOOTRAND/BUMPER 
300191

2. HOEK HOEK STOOTRAND/BUMPER 
300190 

3. SCHARNIER SET, LOOPBRUG NAAR 
PONTON (152 CM) 
DFA121

4. SCHARNIER SET, PONTON NAAR 
PONTON (228 CM) 
DFA121 

5. STEIGER STUK (DRIJVEND VLOT) 
DF1408

6. KOPPELING SET (61 CM)  
302100

7. STEIGER FRAME (244 X 610 CM)  
DFF108

8. STEIGER MODULE (244 X 610 CM) 
BUIZEN OF PALEN   
DMA20PP

9. INBOARD PAALVOORZIENING 
DFA020 

10. OUTBOARD PAALVOORZIENING 
DFA015

11. FRAME-TO-DOCK VERANKERINGSPROFIEL 
(STANDAARD) 
DFA002 

12. FRAME-TO-DOCK VERANKERINGSPROFIEL 
(TEGENGEWICHT) DFA002



1.

2.

3.

6.

4.

5.

1. BEDEKKINGSOPTIE

2. 4-ZIJDIG FRAME 
DFF108 

3. DRIJVEND VLOT 
DF1408 

4. J-HAAK PROFIEL: DOCK-TO-
FRAME 
DFA002 

5. BEVESTIGINGSPROFIEL 
DFA001 

6. SCHARNIERSET:  
DOCK-TO-DOCK 
DFA120
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7.

8. 9. 10.

11. 12.

4.

5. 6.

SPECIALE BEHOEFTES?  U KAN UW STEIGER VOLGENS UW BEHOEFTES PERSONALISEREN 

KASTANJE BRUIN

STOOTRAND/BUMPER KLEUROPTIES

BEIGE

GRIJS

BLAUW

-Full length- aluminium bevestigingsgleuven lopen langs 
de omtrek en zorgen voor een makkelijke bevestiging van 
stootranden/bumpers, bouten, pennen, enz…



EZ TRAIL  |  VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79
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EZ Trail® is een intelligente oplossing om in een moeilijk toegankelijk gebied zoals bosgrond, drassige ondergrond, moeras, laag water en andere een veilig, stabiel 

en duurzaam wandelpad aan te leggen.

Ons systeem is minder aantastend voor de aanwezige flora en de moduleerbare aaneenkoppelende stukken zijn eenvoudig te installeren.

U kan naar believen stukken toevoegen of uw wandelpad opnieuw samenstellen wanneer U wil. EZ Trail® beschikt over een veelzijdig en uitbreidbaar design dat 

bruikbaar is zowel op land als water en tevens makkelijk verplaatsbaar is.



MOEILIJK TOEGANKELIJK MAKKELIJK GEMAAKT.  BREIDT UW BRUIKBARE RUIMTE UIT DOOR EEN WANDELPAD TE INSTALLEREN WAAR U HET NODIG HEEFT

MILIEU- EN ECO VRIENDELIJK

Behandeld hout en schuim gevulde producten kunnen gevaarlijk zijn voor fauna en flora omwille dat ze wegrotten, uiteindelijk afbreken en rotzooi achterlaten 

in het water. EZ Trail gebruikt uitsluitend veilig, niet giftig noch vervuilend materiaal. De uniek samengestelde stukken bieden een grote zelf drijvende stabiliteit 

en kunnen bevestigd worden boven de beplanting tijdens laag water. Op deze manier wordt de aanwezige flora niet aangetast. Het concept is minder 

aantastend en laat de beplanting toe verder te groeien daar EZ Trail geen permanente fundering nodig heeft.
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EZ DOCK LEUNINGEN  |  VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

EZ Dock moduleerbare leuningen zijn veilig, stevig en voldoen aan alle 

voorschriften van de SOBA (States Organization for Boating Access) en 

ADA (Americans with Disabilities Act). Leuning onderdelen zijn beschikbaar 

in verschillende lengtes en profielen om U een maximale veiligheid en 

garantie te bieden met de minste belemmering.

1. STYLE 910 
100910AL ou 105910

2. STYLE 911 
100911AL ou 105911 

3. STYLE 912 
100912AL ou 105912 

4. STYLE 915 
100915AL ou 105915 

5. STYLE 916* 
100916AL ou 105916 

6. STYLE 917 
100917AL ou 105917

7. STYLE 918 
100918AL ou 105918 

8. STYLE 919 
100919AL ou 105919

9. STYLE 920* 
100920AL ou 105920

*Uitgerust met vislijn bevestiging
18



1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

Ponton stukken zijn 38 cm hoog en zakken slechts enkele centimeters in het water, resulterend in een 

zichtbare pontonhoogte van +/- 35,50 cm boven de waterlijn.

Kies uit onze poeder gecoated kleuren, RVS-kleur of onze nieuwe aluminium optie

JUIST WAT U WIL.  WIJ BIEDEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT, KLEUREN EN CONFIGURATIES AAN VOOR UW LEUNING

KLEUREN

Kastanje Bruin

RVS

(stainless steel)

Bos Groen

Zand

Royal Blauw

Aluminium 
(standaard)

19
POLYETHYLEEN
LEUNINGPAAL 

EZ Dock biedt ook de mogelijkheid om met een stevige en 
veilige koord of aluminium buisleuning te werken.

Beiden bieden de zelfde veiligheid als een metalen constructie 
en geven uw leuning een natuurlijke look.

OPMERKING: 
afgebeelde 

verlichting en 
bolder (meerstuk) 

worden apart 
verkocht



 EZ BOATPORT® DRIVE-ON LIFTEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Uw boot “hoog en droog” houden is nog nooit zo makkelijk geweest !. De EZ Boat Port® is 
een eenvoudige en uiterst stabiele drive-on, drive-off methode voor het aanmeren van boten 
tot 2268 kg. Dankzij de verplaatsbare en aanpasbare geleiders kunnen boten met zowel 
platte als diepe V-scheepsrompen aanmeren. Dit maakt het de perfecte keuze voor een grote 
verscheidenheid aan type boten zoals; skiffs, vissersboten, motorboten. De EZ Boatport® is 
ook verkrijgbaar met zijaanbouw om makkelijk de zijkanten van uw boot te bereiken voor het 
onderhoud, reinigen en afdekken.

EZ BOATPORT® KENMERKEN:
• Vele configuraties mogelijk om verschillende bootvormen en groottes 

te laten aanmeren.
• Droog aanmeren (uit het water) om de levensduur van uw boot te 

verlengen
• Zelfdrijvende kamers die zich verplaatsen met het waterniveau
• Te gebruiken bij bestaande drijvende of vaste steigers
• Kan reeds gebruikt worden bij een waterniveau van slechts 60 cm.
• Geen optreklier, zwengel of hijs nodig!
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ZEG VAARWEL AAN DE WATERLIJN  UW BOOT PROPER HOUDEN WORDT VEEL MAKKELIJKER EZ BOATPORT® DRIVE-ON LIFTEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

EIGENSCHAPPEN VAN DE 
UITBREIDINGEN
• 2 geleider opties om meerdere 

rompvormen en groottes te laten 
aanmeren.

• Tot drie extra kiel rollers voor 
langere boten

• Supplementaire drijftank voor extra 
drijfvermogen

• Zijaanbouw mogelijk voor extra 
wandelruimte rondom

• Wegklapbare aanmeerbolder om 
de boot vast te snoeren aan de 
steiger

Beschikbaar met een drijftank en Air-Assist pomp voor 
een extra draagvermogen tot 2268 kg.
Keuze uit; manuele pomp, pomp op zonne-energie, pomp 
met afstandsbediening en pomp op zonne-energie met 
afstandsbediening.
De details en specificaties van de EZ Boatports kan U 
terugvinden op pagina 32.

VAARWEL AAN DE OPTREKLIER
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Drijftank

Zijaanbouw



EZ DRIVE-ON PONTON-VEERBOOT LIFTEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79

Het EZ Ponton-veerboot aanmeersysteem biedt dezelfde 

voordelen als de EZ Boatport® maar is speciaal gemaakt 

voor uw ponton-veerboot. Er zijn 2 modellen beschikbaar: 

PL2000 voor standaard ponton-veerboten tot maximaal 

907 kg en PL3500 voor ponton-veerboten tot maximaal 

1587 kg.

KENMERKEN VAN DE EZ PONTON-VEERBOOT LIFT 
• Veelzijdige montage opties voor meerdere installatie methodes

• Duurzaam maritiem-gekeurd materiaal

• Moduleerbaar systeem, dus makkelijk uit te breiden of te hervormen door simpelweg onderdelen toe te voegen

• Veilig en eenvoudig te gebruiken platform ontwerp zonder openingen of zichtbaar metaal

• Kan gebruikt worden met een standaard EZ Dock en traditionele drijvende of vaste steigers

• Biedt een stabiele draagkracht bij sterke stroming en hevige wind
22



PONTON-VEERBOOT, BOOT & JETSKI?  MET EZ DOCK HEEFT U DE PERFECTE PLAATS VOOR ALLEN

PL2000-M

PL3500-S

   AIR-ASSIST POMP

WIJ BESCHERMEN UW BOOT
23Details en specificaties van de 

EZ Ponton-veerboot liften kan u 
terugvinden op pagina 33.



EZ DOCK LOOPBRUGGEN | VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79
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Ontworpen met dezelfde technologie en kwaliteit van onze pontonstukken, bieden de EZ Dock loopbruggen U een compromisloze duurzaamheid en modulaire veelzijdigheid. 
We bieden loopbruggen aan gemaakt uit aluminium, polyethyleen of hout. Deze laten u toe een perfect toegangspunt te creëren voor uw aanlegsteiger, ponton. De meeste  
van onze loopbruggen kunnen ook gebruikt worden bij bestaande aanlegsteigers.

De EZ Dock polyethylene loopbrug is ontworpen met ons state-of-the-art  productie proces en biedt dezelfde sterkte, stabiliteit en veelzijdigheid als onze pontonstukken. Het 
heeft een langere levensduur dan hout en zijn anti-slip oppervlak is veel comfortabeler om aan te raken. Onze polyethylene loopbrug is verkrijgbaar in stukken van 180 cm 
die u kan combineren tot lengtes van 360 cm of 550 cm.

Leuningen zijn beschikbaar voor een hogere veiligheid.
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1. LOOPBRUG (ALUMINIUM)  
G300308 tot G300532 
Eigenschappen: gelaste constructie beschikbaar in 
ThruFlow vloerbedekking. Beschikbaar in 91 cm en 
152 cm breedte en lengtes van 2,4 m tot 9,8 m.

2. LOOPBRUG (POLYETHYLEEN) 
400406 (183 cm stuk) 
Zie foto links, met 2 stukken van 183 cm, geïnstalleerd 
met de Aluminium buis ondersteuningskit van 366 
cm (401412) en facultatief de 366 cm handleuning 
(400912)

3. LOOPBRUG ROLLER KIT  
300300, 300400 
Laat de loopbrug toe zich aan te passen aan 
veranderende waterniveaus. PVC roller en roller in 
gegalvaniseerd staal beschikbaar voor loopbruggen 
van 91 cm en 152 cm breedte.

4. OVERGANGSSTUK  
G200350 of G200550 
Overgangsstuk voor loopbruggen met ThruFlow 
vloerbedekking zorgen voor een solide overgang 
tussen de oever (wal, kade) en de aluminium loopbrug

5. SCHARNIER-TO-FLOAT 
G200360, G200460, G200560 
Scharnierhaak met toebehoren, verbind loopbrug met 
een steunmuur (walmuur) aan de overkant

6. OVERGANGSKIT (POLYETHYLEEN) 
100717 (38 cm) of 100718 (76 cm) 
Polyethyleen stuk met hengsels om een vlotte overgang 
te garanderen tussen EZ Dock of EZ port® en andere 
drijvende pontons.

7. LOOPPLANK MONTEERKIT  
100240, 100340 of 100600 
Scharnierstuk en toebehoren uit gegalvaniseerd staal 
voor bevestiging aan houten loopplanken 61, 86 of 
152 cm breed. Houtwerk exclusief

8. LOOPPLANK (POLYETHYLEEN) 
200200 
Polyethyleen paneel met scharnieren om een vlotte 
overgang te garanderen tussen het pontondek en de 
oeverkant
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ALLES OM TE VERANKEREN
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1.

6. 7. 8. 9. 10.

2. 3. 4. 5.
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SNEL, EENVOUDIG EN STEVIG  ENKEL PLAATSEN EN GEEN ZORGEN MEER

1. GRONDBOOR 
100255 of 100355  
Bout en schroef boor om palen in meren, rivieren of zeebodems te 
plaatsen. Buizen, palen worden apart verkocht

2. SCHARNIER AANSLUITSTUK 
100750 of 100750SS  
Omkeerbare scharnier om EZ Port® lifts of EZ Dock ponton stukken 
aan andere type drijvende pontons te bevestigen met bouten. Set 
van 2 

3. STIFF ARM PROFIEL 
800099 
Veranker aan steunmuren of oeverpalen voor intensief (heavy-duty) 
gebruik. Stiff-Arm profiel voor licht gebruik is ook beschikbaar

4. PAALBLOK (INTENSIEF GEBRUIK) 
215250 of 215350 
Polyethylene paalblok voor intensief gebruik laat de pontonstukken 
toe zich aan te passen aan veranderende waterniveaus  

5. PAALBLOK (NORMAAL GEBRUIK) 
135250 of 135350 
Polyethylene paalblok voor normaal gebruik, voorziet een ruim-
schootse verankering voor EZ Port lifts of voor kleinere steigers in 
gematigde omstandigheden

6. STAND-OFF PROFIEL VOOR PALEN 
1051000 
Polyurethaan profiel verankert palen aan stationaire steigers. Past 
voor palen, buizen van 6 tot 9 cm diameter

7. COUNTERGEWICHT INZETSTUK (INTENSIEF GEBRUIK) 
210350 met 100725P inzetstuk  
Voeg een countergewicht inzetstuk toe aan onze polyethylene 
paalblok voor intensief gebruik om pontons, steigers in diep water 
of op ruwe bodems te verankeren

8. INZETSTUK VOOR OPTREKLIER -COUNTERGEWICHT-  
210350 met 100730 optreklier 
Countergewicht inzetstuk en kabel optreklier toegevoegd aan onze 
polyethylene paalblok laten de steiger toe zich makkelijk aan te 
passen bij grotere waterschommelingen. Kabel wordt apart verkocht.

9. COUNTERGEWICHT PROFIEL (NORMAAL GEBRUIK) 
100740 of 100740SS 
Verankering voor licht tot normaal gebruik met ketting en/of om 
een 10x10 cm leuning of palen te  bevestigen. Ketting wordt apart 
verkocht. Set van 2

10. STIFF ARM & COUNTERGEWICHT PROFIEL 
100700 of 800095-15  
Combinatieprofiel, kan gebruikt worden met zowel het EZ Dock 
countergewicht als Stiff-arm verankeringssystem.

11. REGELBAAR PALENBLOK 
300800 
Polyethyleen stuk voor intensief gebruik, laat laterale aanpassingen 
toe om palen tot maximaal 46 cm diameter te bevestigen

12. HOEPELPROFIEL VOOR PALEN 
100800 of 100812 (zie foto) 
Het profiel is voor geperforeerd voor hoepels van 10 tem 61 cm 
breedte. Inclusief verbindingsstukken met moeren. Hoepels worden 
apart verkocht

Zodra U uw EZ Dock heeft samengesteld, zal U een verankeringssysteem moeten kiezen dat 
past bij uw bestaande structuur of bij uw nieuwe installatie. Ons uitgebreide assortiment aan 
verankeringsonderdelen is eenvoudig te plaatsen en is aangepast aan de meest uiteenlopende 
wateromstandigheden en bodems (diep & ondiep water, ruwe-, modderige-, en zanderige ondergrond).
De EZ Dock verankeringsproducten zijn gemaakt van duurzame materialen met een lange levensduur 
die zowel bij standaard gebruik als intensief gebruik kunnen ingezet worden. Wij kunnen U helpen bij 
de selectie van de juiste verankering voor uw locatie.  +32 (0) 9 384 07 79  info@abribo.com

11. 12.
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1. ZWEMLADDER 
300260

2. GLIJBAAN 
300600 

3. EZ STOW OPBERGBOX 
300750 

4. HOEK OPBERGBOX 
300760 

5. EZ FLOAT TRAPLADDER 
300270 

6. ZITBANK SET IN POLYETHYLEEN 
300970AL  
of 300965AL (zonder armleuning)

7. AANMEERBOLDER KUNSTSTOF 
300100 

8. AANMEERBOLDER 
GEGALVANISEERD STAAL 25,4 CM 
300110 

9. HOEKSTUK (SPIE) 
300501 

10. PONTON AFRONDING 
400117

11. BUMPER/STOOTRAND 
300180

12. STEIGERWIELEN 
900050

13. VEILIGHEIDSRANDEN 
35116

14. BUITENHOEK ELEMENT VOOR 
EXTRA VOORZIENINGEN 
302040

15. OPBERGRUIMTE ELEMENT  
302060 (152 cm) 
of 302020 (51 cm)

16. BINNENHOEK ELEMENT VOOR 
EXTRA VOORZIENINGEN 
302030

17. SUPPLEMENTAIRE DRIJF CAPSULE 
208110

18. SUPPLEMENTAIR DRIJF ELEMENT 
206013FL

19. STEIGERHOEKWIEL 
300537

20. OPTREKLIER 
91400

21. KOPPELING SET 
301100

22. LEUNINGPAAL IN 
POLYETHYLEEN 
100900

23. IN-WATER INSTALLATIE TOOL  
900010SS

24. MANNELIJK BEVESTIGINGSSTUK  
201040SS 

25. VROUWELIJK 
BEVESTIGINGSSTUK 
201041SS
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Voeg uw persoonlijke toets toe aan uw EZ Dock door enkele accessoires te plaatsen 
zoals; een opbergbox, aanmeerbolders, een zitbank, een trapladder, een glijbaan en 
zoveel meer.

GEEF UW PERSOONLIJK TOETS.  PERSONALISEER UW EZ DOCK SYSTEEM PRECIES TOT WAT U NODIG HEEFT

29

VOEG UW PERSOONLIJKE 
TOETS TOE
Met het EZ Dock moduleerbare systeem 
kan U op een eenvoudige manier een 
brede waaier aan accessoires toevoegen 
zoals; opbergboxen, stootranden-bumpers, 
aanmeerbolders, zitbanken, trapladders en 
glijbanen. Alles is makkelijk te monteren met 
ons easy-to-use koppelsysteem.
Heeft U een specifiek item of een stuk 
materiaal dat U wenst te bevestigen aan 
uw EZ Dock ? Gebruik simpelweg onze 
bevestigingsstukken en schroef ze direct in het 
pontonstuk dat u wenst. Eenvoudiger kan niet!
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INDUSTRIEEL AANMEREN WATERVLIEGTUIGAANLEGSTEIGERS VLOOT

ZEIL- & YACHTCLUBS

VERKOOP EVENEMENTEN ROEIEN

WATERPRET & RECREATIE VISWEDSTRIJDEN

U DROOMT HET.  WIJ LATEN HET DRIJVEN
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MODEL AFMETING
(B x L) M² OPTIES DRAAGVER-

MOGEN ARTNR

1. Ez Boatport® standaard (2 m x 4 m) 8,4 m2 lange of korte geleiders 907 kg BP2000*

2. EZ Boatport® met zijaanbouw (3,1 m x 4,3 m) 13,0 m2 lange of korte geleiders 1 361 kg BP3000*

3. EZ Boatport® met zijaanbouw en groot 
platform (3,1 m x 5,8 m) 17,7 m2 lange of korte geleiders 1 361 kg BP3001*

4. EZ Boatport® met drijftank en Air-assist (2 m x 5,8 m) 11,5 m2 lange of korte geleiders, 
air-assist kit 1 814 kg BP4000**

5. EZ Boatport® met drijftank, Air-assist en 
groot platform (2 m x 7,3 m) 14,5 m2 lange of korte geleiders, 

air-assist kit 1 814 kg BP4001**

6. EZ Boatport® met zijaanbouw, drijftank  
en Air-assist (3,1 m x 6,2 m) 19,1 m2 lange of korte geleiders, 

air-assist kit 2 268 kg BP5000**

7. EZ Boatport® met zijaanbouw, drijftank, 
Air-assist en groot platform (3,1 m x 7,3 m) 22,3 m2 lange of korte geleiders, 

air-assist kit 2 268 kg BP5001**

Drijftank

Groot platform

Lange en korte geleiders

Zijaanbouw

Beschikbaar met een drijftank en Air-Assist pomp voor extra 
draagvermogen tot 2268kg

 • Manueel (110 volt AC)

 • Zonne-energie (12 volt DC)

 • Afstandsbediening (110 volt AC)

 • EU-manueel (220 volt AC)

 • Zonne-energie met afstandsbediening (12 volt DC)

*opties bevatten alle extra “rollers” en keuze uit lange of korte geleiders
**Pakket opties bevatten alle extra “rollers”, keuze uit lange of korte geleiders en keuze uit een manueel-, zonne- of afstandsbediende controle van de pomp.

EZ BOATPORT

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.
OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken. Extra drijfelement beschikbaar om het 
draagvermogen te verhogen bij specifieke toepassingen 
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PONTON STUKKEN AFMETINGEN 
(B x L x H) GEWICHT DRAAGVERMOGEN ARTNR

1. 1,0 m stuk 1 m x 1,5 m x 38 cm 43 kg 453,6 kg 204060

2. 1,0 m stuk 1 m x 3 m x 38 cm 82 kg 907,2 kg 204010

3. 1,5 m stuk 1,5 m x 3 m x 38 cm 123 kg 1 360,8 kg 206010

4. 2,0 m stuk 2 m x 3 m x 38 cm 166 kg 1 814,4 kg 208010

5. 2,0 m stuk 2 m x 254 cm x 38 cm 140 kg 1 406 kg 208008

6. Half Hexa. stuk 1,5 m x 3 m x 38 cm 95,3 kg 907,2 kg 260120

7. Hoekstuk — 10 kg — 300501

OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken. Extra drijfelement beschikbaar om het 
draagvermogen te verhogen bij specifieke toepassingen 
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MODEL AFMETINGEN* GEWICHT DRAAGVERMOGEN ARTNR

1. EZ Ponton-veerboot lift 747,7 cm x variabele breedte x 37,1 cm 771,1 kg 907 kg PL2000*

2. SEZ Ponton-veerboot lift 747,7 cm x variabele breedte x 37,1 cm 907 kg 1 587 kg PL3500*

1.

2.
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PONTON-VEERBOOT LIFT

OPMERKING: omwille van het rotatie gegoten productie proces kunnen maten en gewichten afwijken.
Algemene breedte is afhankelijk van de centrumruimte van het ponton en de algemene dek breedte
*Pakket optie bevat de keuze van een manueel, zonne- of afstandsbediende pomp unit.

PONTON STUKKEN

TRANSOM MOTOR STOP 
De Transom Motor stop is bevestigd aan het Ponton-veerboot aanmeersysteem’s onderwater 
“finger stiffener”  om de boot te laten stoppen eens volledig aangemeerd op de lift. Deze optie 
(kit) is 100% aanpasbaar en is volledig uitgerust met slijtplaat en alle bevestigingsmateriaal. TMS200

7.

1.

2.

6.

3.

5.

4.
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EEN WERELDWIJD DISTRIBUTIE NETWERK
EZ Dock is wereldmarktleider in de productie van zelf 
drijvende pontons en boot- en jetski aanmeersystemen. 
Ontworpen voor hoge duurzaamheid en laag onderhoud, 
is EZ Dock het meest stabiele zelf drijvende pontonsysteem 
op de markt. Gaande van commerciële events tot 
persoonlijke recreatie, EZ Dock’s moduleerbare pontons, 
boot- en jetski aanmeersystemen en allerhande accessoires 
maken het U makkelijk om uw perfecte aanmeerplaats te 
creëren. Probeer onze EZ Designer® Configuration Tool op 
onze website en ontwerp zelf uw perfecte aanmeerplaats. 
Voor meer info www.abribo.com

HET BESTE IN DE MARKT
EZ Dock’s wereldwijde netwerk van hoog gekwalificeerde en vakbekwame medewerkers 
staan klaar om U te helpen uw waterdroom te realiseren. Bent U op zoek naar een kleine 
aanlegplaats of een complexe plezierhaven met aanmeersystemen voor boten en jetski’s 
? Ons ervaren team staat klaar om U te helpen het beste systeem te kiezen dat uw ruimte 
maximaal benut en voldoet aan alle normen, wetgevingen en vereisten. Laat ons U helpen 

het beste uit uw investering te halen. Groot of klein, wij maken uw dromen waar.

WWW.ABRIBO.COM 
 BEL ONS OP +32 (0) 9 384 07 79



DESIGN-A-DOCK
Teken uw droomsteiger hier:

EZ DOCK  | VERKOOP & VERHUUR ABRIBO BVBA
STEENWEG OP DEINZE 150, BUS 3, 9810 NAZARETH

WWW.ABRIBO.COM
INFO@ABRIBO.COM

T +32 (0)9 384 07 79
F +32 (0)9 384 70 93

EZ Dock kan gedurende het jaar nieuwe kleuren, producten, accessoires en andere opties introduceren. Specificaties en producten vermeld in deze brochure zijn onderhevig aan veranderingen. Sommige 
producten kunnen afgebeeld zijn met opties niet verkrijgbaar bij EZ Dock. Specificaties kunnen verschillen voor internationale markten. Neem contact met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie. 

EZ Dock is een product uit de U.S.A.

Schaalgrootte:
660 x 510 cm


