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Wave Armor flytedocker er markedets beste og mest stabile        

flytedock. Den har spesielle lommer under som danner vacum,   

docken suger seg fast til vannflaten. Alle flytedockene er fylt med 

spesialskum, og laget av 100 % støtsikker polyethylene, som     

aldri blir blass av vind og sol, kan ikke  synke, har ingen skarpe 

hjørner eller kanter. Kan leveres med forskjellige festeløsninger.               

Flytedockene kommer i  følgende mål: SLX 6 er 1,80 m bred, SLX 5 

er 1,50 m bred, begge dockene er 3,80 m lange.  

Vektkapasitet er: 1135 kg (SLX6) / 795 kg (SLX5).  

Flytedock SLX 



 

 

Festemateriell til SLX 

300103  2“ Raised Post 

Insert for SLX Ports (qty. 2) 

300121  2“ Pipe Z Bracket            

Attachment to Fixed Dock (qty. 2) 

300456  SXL Wheel Kit 

(qty. 2) 

300046  SLX Port to Port 

Connection Kit (qty. 2) 

 

300116Snap In Cap  

(qty. 2) Installed 

300498 SLX Buoyancy Booster Kit 

(qty. 2) Installed 

300115  Side Extension 

Deck (connect w/ 300046) 



 

 

SLX Flytedocker 



 

 

SLX 10 for båt 

 
Wave Port SLX 10 kom på markedet våren 2015 med fordeler som ingen andre flytedock-produsenter har.                        

Det unike ved SLX 10, er at den enkelt kan tilpasses de fleste typer båt. SLX 10 er selvregulerende, og fordeler båtens vekt 

over hele flytedocken. Som minste utgave leveres den med 2 stk. elementer som har en oppdrift på 2700 kg. Siden SLX 10 

leveres i moduler, kan det settes flere moduler sammen slik at lengre og større båter ligger trygt. SLX 10 kommer med 

Justerbare Bunks eller krybbe, slik at ulike skrogtyper får en helt perfekt stabilitet. Rullene som kjølen triller på er laget 

av kraftig industrielt materiale i plast som gir en meget enkel på og avkjøring. 

- Konstruert og rotasjonsstøpt i tykk solid polyetylen                                         

- Modulene kobles sammen med Link system                                             

- Modulene låses med patenterte H-bjelker                                                            

- EPS skum fylte hulrom, trekker ikke vann, kan ikke synke                      

- Overflaten har et delikat sklisikkert mønster                                             

- Automatisk sentrering av båt ved påkjøring                                                     

- Ruller av industriell kvalitet                                                                             

- Justerbar krybbe eller bunks                                                                                     

- Har egne ruller som fordeler kjølens vekt mot flytedocken                    

- Fortøyningsfester                                                                                                          

- Ideell for Marina anlegg                                                                                           

- Hver enkelt modul er 2,40 m Lange og 3,00 m brede  



 

 

Wave Ports Brygge Systemer 

Wave Ports brygge systemer er meget enkle å sette sammen fordi   

bryggen består av unike moduler. Fungerer ypperlig for omtrent alle 

monterings løsninger. Overflaten er stilren med innstøpt teksturert 

overflatemønster og sklisikker. Flyteelementene har skumfylt kjerne 

og med vår patenterte H-formede låse bjelke, låses elementene   

sammen forsvarlig og enkelt. Det er bare godt å si om våre               

Flytebrygge-elementer. De er pene å se på, har en utrolig styrke, lette 

og  montere. Vi leverer også en mengde tilbehør og komponenter du 

ikke finner fra andre flytebrygge-leverandører. 



 

 

Wave Ports Brygge Systemer 

Byggesystem konstruert i moduler for privat bruk eller næring. 

Våre revolusjonerende flytebrygge-system er moduler som har gjort  

det så mye enklere for private eller marinaer å laget et spesialtilpasset 

bryggeanlegg. Elementene, eller modulene vi bruker er laget med 

“Pebble Beach” teksturert overflate som vi kan si understreker den   

behagelige opplevelse av styrke og kvalitet. Modulene er laget av en 

høy kvalitet, slagkraftig polyethylene, og har en maksimal motstands 

styrke fra UV stråling. Konstruksjon og produksjon er basert på å levere 

et produkt som er meget funksjonelt og samtidig en “ fryd for øye” 



 

 

Wave Ports Brygge Systemer 

H-BJELKENE SOM LÅSER ALT SAMMEN 

Elementene kobles sammen med patenterte H-formede låsebjelker. Når låsebjelkene skyves inn 

mellom bryggene, låses elementene sammen med enorm styrke.  Dette gjør at Elementene  

oppleves som om bryggen er laget av ett stykke. Utrolig stødig og stabil å gå på. Vårt Modul-    

system gjør det enkelt å konstruere et brygge anlegg, slik du må og vil ha det. Lett å legge ut, 

bygge om, eller ta fra hverandre. Med alt tilbehør som tilbys, kan du bygge ditt bryggeanlegg, 

ikke bare for å passe på båten din, men også for å gi mer uteareal for hygge og rekreasjon.  

100% rotasjonsstøpt polyetylen konstruksjon 

Værbestandig og UV-bestandig 

Kobler Seksjoner Raskt 

Gir sikker tilkobling 

Utmerket Stivhet og Fleksibilitet 



 

 

Kajakk og kajakkheis 

Lengde: 240 cm                   

Beregnet for opp til: 110 kg. 

Elevatorlift for Kajakk gir deg en enkel måte å sette ut og            

ta opp din kajakk. Meget enkel å montere. All konstruksjon       

er hel-sveiset aluminium og syrefast wire. Bruken gir deg en    

meget behagelig opplevelse som forlenger gleden ved å ha      

kajakk. Ikke lenger noe ork eller slit når du skal ut, eller         

kommer inn etter padletur. Kajakk Elevatorlift kan løfte            

kajakker opp til 45 kilo. Tilpasses enkelt flo eller fjære, er         

lett og justere slik at den passer enhver type kajakk eller kano.  

Wave Cruizer kajakk for nybegynnere og erfarne. 

Våre sitt-oppå-Kajakk er meget komfortabel og stabil, den 

er beregnet for ferie og fritidsbruk på innsjøer, saktegående 

elver og rolig vann. Passer for padlere i alle aldersgrupper. 

Kajakken er konstruert i polyethylene, har innstøpte         

fotstøtter, sete, drikkeholder samt innstøpte håndtak på 

hver side. Meget stabil og god kajakk som gir masse     

trygghet og glede. 



 

 

Badeflåte Wave Island er ypperlig for solfylte dager og vil gir deg en bedre 

opplevelse av å være ved vann eller sjø. Flåten er skumfylt og laget av beste 

kvalitet polyethylene, som ikke kan sprekke, ruste eller bli blass av sol og 

vind. Skrogform har en unik pongtong konstruksjon som gjør flåten utrolig 

stødig, ingen skarpe kanter eller hjørner, og rundt flåten er det innebygd 

refleks. Flåten kommer med 2 justerbare rygglener som legges helt flatt når 

de ikke er i bruk, når rygglene er lagt ned, fungerer disse som dører til     

lagringsboksene som er innstøpt under disse. Flåten har også et innstøpt 

bord, med drikkeholdere som trekkes opp for bruk, eller skyves ned og blir 

da også en del av hele flåtens anti-skli dekke, den har også innstøpte fester 

for ankringstau. Aluminiums badetrapp er inkludert.  

Wave Island Badeflåte  

Mål: 240 x 300 cm           

Oppdriftskapasitet: 1364 kg. 



 

 

Wave Oasis Badeflåte  

Wave Oasis transportable flåte er den enkle flåten som unger elsker. 

Flåten er laget av beste kvalitet polyethylene, som ikke kan sprekke, 

ruste eller bli blass av sol og vind. Ingen skarpe kanter eller hjørner. 

Hele dekket er konstruert i antiskli overflate og ypperlig for solfylte 

dager. Innfelt refleks rundt flåten, samt innstøpte fester for              

ankringstau til flåten. Wave Oasis er laget av 2 deler, som enkelt settes 

sammen til en flåte. Vår todelte versjon forenkler transport og lagring, 

Wave Oasis levers med en 100% polyethylene badetrapp, støpt i et 

stykke. Avslepne hjørner og kanter, og det er ingen skarpe flater.     

Flåten vil garantere mange timer med lek og moro hele sommeren. 

Badetrapp er inkludert. 

Ankeret er laget i polyethylene, når et anker 

er  fylt med sand veier det 60 kg. Ankeret har 

klør på undersiden får bedre forankrings-      

evne. Ankeret har ingen skarpe kanter eller 

hjørner. 

Monteringskitt for anker. Dette kommer med 

alt du trenger for å få 4 festepunkter under 

flåten. Et feste i hvert hjørne gjør det enkelt å 

feste flåten til anker via tau eller kjetting, via 

moring, eller også fra land. 
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