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Største udbyder af flydebroer 

Vi kan tilbyde alle former for flydebroer. Alle 
Flydebroer er produceret af Marinetek og lever 
op til alle gældende EU Krav samt DS. De er alle 
produceret efter ISO 9001, ISO 14001 
standarder. De kan derfor altid være sikker på
professionel vejledning og et færdigt resultat 
der lever op til alle gældende krav.

Faste broer

CC Design A/S leverer også faste broer. Vi har 
altid ideer til utraditionelle og meget 
anvendelige løsninger. Der vil optimere glæden 
og anvendeligheden ved brugen af broen.

Tuborg Havn

Amager Strandpark

Rammening af pæle i alle størrelser 

Vi kan tilbyde rammening af pæle i alle 
størrelser. Om det er forankringspæle, 
fortøjningspæle eller andet, kan vi være 
behjælpelige.

Marina Design

CC Design A/S tænker i helheder. Derfor 
udformer vi gerne ideer til opbygning, udvidelse 
& renovering af marinaer. Vi forener gerne det 
flydende med det faste.    

Tårbæk Havn 

Forankring

CC Design A/S har adskillige alternative 
forankringsmetoder. Vi forankrer på pæle, ved 
kæder, eller Seaflex. Grundet vores erfaringer 
med forankringer, kan vi altid råde Dem til 
hvilken forankringsmetode der er det optimale 
ved netop Deres behov. CC Design A/S laver 
altid individuelle beregninger for hvert projekt 
for at kunne levere et stabilt og roligt resultat.        

Udkast til Fakse Ladeplads 
Husbåde Havn

Seaflex forankringssystem



Fleksible broer 

CC Design A/S kan tilbyde broer på fleksible 
aluminiumsben. Som f.eks. Her som gangbro til 
fugleskul ved Skov og Naturstyrelsens område 
på Amager Vest. Grundet denne fleksibilitet kan 
man benytte brosystemet på mange spændende 
måder.  

Azobé og andet hårdttræ

CC Design A/S har stor erfaring med at arbejde 
med hårdttræ, derfor kan vi tilbyde brolægning 
eller lignende, til fordelagtige priser, uden at gå
på kompromis med kvaliteten. 

Skov og Naturstyrelsen Amager Vest

Det Maritime Ungdomshus, Sundby

Havnebade 

CC Design A/S tænker konstant i nye baner. Vi 
er ikke bange for at tage udfordringer, 
tværtimod sætter vi en ære i at opfylde vores 
kunders ønsker og behov på bedst mulige vis. 
Havnebadet på Islands Brygge var det første i 
Norden. Det bruges nu i dag af 1.000 vis af 
mennesker hver sommer. 

Projekter 

CC Design A/S tænker i helheder og ønsker at 
kunne tilbyde vores kunder løsninger med 
mange muligheder. Derfor er der ingen 
projekter der er for store eller for små for os. 
Udover nævnte, kan vi derfor også tilbyde 
udstyr til havne som belysning, forsyningssøjler, 
betalingssystemer samt livredningsudstyr.      

Havnebadet Islands Brygge

Amager Strandpark 

Husbåde

CC Design A/S har lavet og kan tilbyde flere 
forskellige flydende konstruktioner. Herunder 
flydende havnekontorer, benzinstationer og 
senest et flydende klubhus  til Bådklubben Valby 
på 400m2.        

Klubhus, Bådklubben Valby
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