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Το δίκτυο διανομής της Candock καλύπτει όλες τις ηπείρους. 
Η εταιρία μας έχει 40 χρόνια εμπειρίας και διαρκώς επεκτείνεται. 
Η Candock κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στους τομείς της 
μηχανικής, παραγωγής, διανομής και εγκατάστασης των συναρμο-
λογούμενων πλωτών συστημάτων. Έχουμε αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας. 

Καινοτομία και ποιότητα… 
Candock, μας μιμούνται συχνά αλλά ποτέ δεν μας έμοιασαν 

Από την αρχή, αποστολή της Candock ήταν η ανάπτυξη, η 
παραγωγή και το εμπόριο συναρμολογούμενων πλωτών συστημά-
των προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, συμμετέχοντας 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεργατών μας, με τη συνεχή 
καινοτομία και ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Κάνουμε πάντα περισσότερα! 

Χάρη στην τεχνολογία αιχμής, στην τεχνογνωσία των εξειδικευμένων εργαζόμενων μας και 
στην πρόσφατη επέκταση του εργοστάσιου μας εξοπλισμένου με σύγχρονο και πιστοποιημένο 
εξοπλισμό, προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση για έργα «με το κλειδί στο χέρι» 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε εξοπλισμό και 
εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και που είναι απολύτως προσαρμοσμένα 
στα έργα σας. Τα προϊόντα της Candock παράγονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα 
(ISO 9001:2008, 14001:2004) και υποβάλλονται σε αυστηρά μέτρα ελέγχου ποιότητας. Η 
ικανοποίηση σας είναι το μοναδικό μας κίνητρο. Η ικανοποίηση σας είναι το μοναδικό μας 
κίνητρο.Στην Candock, καταφέραμε να αντιστοιχίσουμε ποιότητα με λογικές τιμές. Τα 
προϊόντα μας θα σας δώσουν ικανοποίηση για πολλά χρόνια και θα ξεπεράσουν τις 
προσδοκίες σας. 
 
 
 

 
Κάντε έρευνα αγοράς και θα έρθετε πίσω σε εμάς … στην Candock! 
 

candock@candock.com 
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CANDOCK : 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την Candock, το περιβάλλον ήταν πάντα βασική προτεραιότητα. Με την αγορά μίας εξέδρας Candock, 
επιλέγετε μία φιλική προς το περιβάλλον λύση. Οι εξέδρες μας είναι κατασκευασμένες από 100% 
ανακυκλώσιμη, υψηλής ποιότητας ρητίνη που δεν διασπάται στο περιβάλλον και είναι ανθεκτική σε ένα 
ευρύ φάσμα χημικών ουσιών. Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας 
ISO 9001:2008 και το περιβαλλοντικό πρότυπο 14001:2004. 
Η εξαιρετική διάρκεια ζωής των προϊόντων μας τα καθιστούν ιδανική επιλογή. Κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους θα είχατε αγοράσει δύο ή τρεις εξέδρες από αλουμίνιο ή ξύλο. Το αλουμίνιο απαιτεί υψηλά ποσοστά 
ενέργειας για την παραγωγή του. Το ξύλο είναι ένας πόρος του οποίου η αναγέννηση είναι μακροχρόνια. 
Επίσης η προστασία του ξύλου απαιτεί συχνά τη χρήση χημικών προϊόντων που είναι επιβλαβή για το 
περιβάλλον. Επίσης, οι καιρικές  συνθήκες που ολοένα και περισσότερο μεταβάλλονται, προκαλούν την 
καταστροφή ολοένα και αυξανόμενου αριθμού εξεδρών, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν. Οι εξέδρες 
της Candock είναι ανθεκτικές στις δριμύτερες καιρικές συνθήκες. Με τη διακριτική αισθητική παρουσία και 
το χρώμα τους, δένουν απόλυτα με το περιβάλλον. Τα προϊόντα της Candock κατασκευάζονται στο Κεμπέκ 
με πράσινη ενέργεια και με σταθερό μέλημα τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Το παρόν φυλλάδιο έχει τυπωθεί σε FSC – εγκεκριμένο χαρτί. Οι πληροφορίες μας παρουσιάζονται σε 
περιορισμένο αριθμό σελίδων. Έτσι, μειώνουμε τα απορρίμματα που συχνά βλέπουμε σε επιδείξεις σκαφών, 
όπου ποσότητες χοντρών καταλόγων απορρίπτονται. 
 
Τα προϊόντα της Candock κατασκευάζονται στον Καναδά σε μη ιονισμένη μονάδα, όπου οι μισθοί και οι 
συνθήκες εργασίας είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα της Β. Αμερικής. 

 

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Candock προσφέρει την υπηρεσία «με το κλειδί στο χέρι» για όλα τα έργα σας. Έχει τη 
δυνατότητα να κατασκευάσει οποιοδήποτε εξοπλισμό ή εξαρτήματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας, τα οποία προσαρμόζονται τέλεια στα έργα σας, για να εγκαταστήσετε και αγκυροβολήσετε 
την εξέδρα, ενώ σας προσφέρει μια λύση με το κλειδί στο χέρι χρησιμοποιώντας μόνο έναν 
προμηθευτή. Θα κερδίσετε σημαντικό χρόνο με το να διαπραγματεύεστε με έναν μόνο 
προμηθευτή. Ακόμη, θα αποφύγετε μία σειρά πιθανών λαθών που θα αφορούν στη 
συμβατότητα των εξαρτημάτων και στους διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. 
Το εξειδικευμένο προσωπικό της Candock μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε το έργο σας. 
Προσφέρουμε επίσης πλήρη υπηρεσία επίβλεψης. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε διεθνή έργα 
μεγάλης κλίμακας. Η ποιότητα των εγκαταστάσεων μας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας 
αναγνωρίζονται παγκοσμίως. 

Η επιλογή Candock είναι επιλογή ενός επιτυχούς και χωρίς 
προβλήματα έργου. 

Μην χάνετε τον ύπνο σας ... επιλέξτε Candock! 

Όταν επιλέγετε ένα προϊόν της Candock, συνεισφέρετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος και κάνετε πράξη την κοινωνική σας συνείδηση. 

candock@candock.com 



04

Ομοιόμορφη, επίπεδη αντιολισθητική 
επιφάνεια, άνετη και καλαίσθητη 

Σφιχτή ένωση 
Ειδικό μπουλόνι  

Δέστρα 

CANDOCK G2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα συναρμολογούμενα πλωτά συστήματα της Candock είναι ένα 
πραγματικά επαναστατικό προϊόν! Η εποχή των ογκωδών εξεδρών από 
ξύλο, μέταλλο και τσιμέντο τελείωσε. Το Υψηλής ποιότητας σύστημα μας 
έχει εγγύηση 20 ετών. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν απαιτεί 
συντήρηση. Εύκολο στη χρήση και αξιόπιστο, προσφέρει απεριόριστες 
επιλογές ρυθμίσεων παραμέτρων και εφαρμογής. Τα συναρμολογούμενα 
πλωτά συστήματα της Candock είναι πλέον μία αναγκαιότητα για 
οικιστικές, εμπορικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις ή οποιαδήποτε 
άλλη εφαρμογή. Σε σύγκριση με εξέδρες από ξύλο, μέταλλο ή τσιμέντο, τα 
πλεονεκτήματά είναι ξεκάθαρα: εξαιρετική διάρκεια ζωής και υψηλή 
αντοχή στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Ροδέλα
Ανθεκτικό 
Συρταρωτό Παξιμάδι 

Προσκρουστήρας
Ειδικός Πείρος με βόλτα Εξωτερικό μπουλόνι 

Κανάλια για καλύτερη 
αποστράγγιση 

Σύστημα που αποτρέπει τη συσσώρευση ακαθαρσιών στο πλάι και 
δίνει την εντύπωση ότι ο κύβος είναι ένα με το νερό 

Παξιμάδι

Η Candock δεν είναι μόνο μία δαπάνη που θα κάνετε για μία και 
μοναδική φορά αλλά και μία μακροπρόθεσμη επένδυση – είναι 
μια εμπειρία! 

ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΠΕΖ και ΓΚΡΙ. 
Άλλα χρώματα κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Υλικό/ Σύνθεση : 
Υψηλής πυκνότητας ρητίνη 
πολυαιθυλενίου 

Χρώματα : 
Γκρι, μπεζ και άλλα χρώματα 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας 

Επιφάνεια : Αντιολισθητική 

Διαστάσεις : 
Μ x Π : 48 cm (19”) x 48 cm (19”) 
Υ : 35 cm (14”) 

Διαστάσεις μισού κύβου : 
Μ x Π : 48 cm (19”) x 48 cm (19”) 
Υ : 23 cm (9”) 

Βάρος : 
Κύβος: 5.5 kg (12.1 lbs.) 
Μισός Κύβος : 5 kg (11 lbs.) 

Ικανότητα Πλευστότητας : 
Κύβος: 68 kg (150 lbs.) ανά κύβο 
ή 296 kg/ m2 (60 lbs./ ft2) 
Μισός Κύβος : 
 50 kg (110 lbs.) ανά κύβο  
ή 210 kg/ m2 (44 lbs./ ft2 ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απεριόριστος αριθμός πιθανών διαμορφώσεων 
Αυτό το επαναστατικό σύστημα πλωτών κύβων 
μπορεί να καλύψει τις ακριβείς ανάγκες κάθε 
ακτογραμμής και να συναρμολογηθεί σε 
οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος επιθυμείτε.  
Οι δυνατότητες διαμόρφωσης είναι απεριό-
ριστες… Όλα εξαρτώνται από τη φαντασία σας! 

Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση 
Το σύστημα Candock είναι απλό: οι κύβοι 
ενώνονται σφικτά και σταθερά μεταξύ τους με 
ειδικά βιδωτά μπουλονιών (μοναδική πατέντα). 
Όλα τα εξαρτήματα είναι ελαφρά και εύκολα στο 
χειρισμό.

Φιλικά προς το περιβάλλον 
Τα υλικά των κύβων δεν οξειδώνονται ή 
αλλοιώνονται. Έτσι, το περιβάλλον όπου 
η εξέδρα εγκαθίσταται παραμένει στη 
φυσική του κατάσταση. 

Ελαφρύ, ανθεκτικό και ασφαλές 
Το πρότυπα ασφάλειας  των ναυτικών 
προϊόντων είναι υψηλών προδιαγραφών. 
Για το λόγο αυτό το σύστημα της Candock 
έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους. 
Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του 
περιλαμβάνουν εξαιρετική σταθερότητα 
της εξέδρας, υψηλό ωφέλιμο φορτίο, 
αντιολισθητική επιφάνεια και έλλειψη 
μεταλλικών στοιχείων. 

Χωρίς συντήρηση (100% πλαστικό) 
Με τα συστήματα της Candock, η έννοια 
«συντήρηση» σημαίνει μηδενική συντήρηση – 
ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Τέρμα στην 
σπατάλη χρόνου και στον κόπο που απαιτούν οι 
συμβατικές εξέδρες από ξύλο ή μέταλλο 
ετησίως. 

Ανθεκτικότητα στη Ρύπανση και UV 
Κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας 
ρητίνη πολυαιθυλενίου, οι κύβοι της Candock 
είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις συγκρούσεις, 
στην κλιματική αλλαγή, στις αρνητικές επιδρά-
σεις του νερού και του ήλιου και σε ένα ευρύ 
φάσμα χημικών προϊόντων. 

candock@candock.com
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G2 ΚΥΒΟΙ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Η Candock περήφανη σας παρουσιάζει τη νέα γενιά των κύβων 
παροχών για εξέδρες. Μετά από χρόνια έρευνας, η Candock έχει 
αναπτύξει μια πατενταρισμένη τεχνολογία για τους κύβους 
παροχών πέρα από κάθε σύγκριση. Αυτό το μοναδικό σύστημα 
είναι ένα προϊόν που αποτελείται από δύο μέρη: τη βάση και το 
καπάκι. Τα καπάκια παροχών είναι στερεωμένα με βίδες. Αυτό το 
πολλαπλών χρήσεων σύστημα προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση 
σε παροχές όπως φωτισμό, σταθμοί εξυπηρέτησης, βάθρα 
έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικοί σταθμοί και άλλα εξαρτήματα. 
Το σύστημα αυτό σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από κάθε 
άλλο σύστημα. Σας επιτρέπει ακόμα και να φωτίσετε εσωτερικά 
την εξέδρα σας χάρη στη μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία LED 
φωτισμού. 

ΚΥΒΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Βάση & Καπάκι με μεντεσέδες 

ΚΥΒΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Βάση & Καπάκι ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΥΒΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΥΒΟΣ 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 

ΜΙΣΟΣ ΚΥΒΟΣ 

candock@candock.com 
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G2 JETSLIDE ΣΤΕΓΝΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ  
ΙΣΟΚΑΤΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΦΡΟ 

Το JETSLIDE είναι ένα μοναδικό πατενταρισμένο σύστημα στεγνής αποβάθρας που 
προστατεύει το κύτος του σκάφους σας από τη συσσώρευση των οστρακοειδών 
και την θαλάσσια βλάστηση που επηρεάζουν την απόδοση του σκάφους σας. Με 
το JETSLIDE, θα μηδενιστεί τόσο το κόστος συντήρησης, όσο και η πρόωρη φθορά 
και ζημιές στο σκάφος σας. Είναι εύκολο να συναρμολογηθεί, καθαρό, 
καλαίσθητο, πολύ ευέλικτο και συμβατό με διαφορετικούς τύπους σκαφών. Το 
JETSLIDE σας παρέχει  επίσης τη δυνατότητα να περπατάτε με ασφάλεια γύρω από 
το σκάφος σας. Τέλος στις μεταλλικές κατασκευές που εμπόδιζαν την θέα σας. Το 
JETSLIDE δεν απαιτεί συντήρηση. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΗΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

ΠΛΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Επιτρέπει την προσαρμογή σε 
διάφορα μήκη σκαφών. 

  Το JETSLIDE έχει τα ίδια βασικά πλεονεκτήματα με τα άλλα συστήματά μας 

Το JETSLIDE έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του σκάφους, 
αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε υπερβολική πίεση στο κύτος. Συναρμολογούμενο, χωρίς 
κινητά μέρη που μπορούν εύκολα να καταστραφούν ή που απαιτούν συχνή συντήρηση, το 
JETSLIDE είναι κατασκευασμένο από πλαστικό νέας γενιάς που σας παρέχει ένα υψηλής 
ποιότητας προϊόν το οποίο διαθέτει τεχνολογία αιχμής. Είναι ελαφρύ και ανθεκτικό στα 
χτυπήματα, στα χημικά προϊόντα, στις ακτίνες UV και στις εναλλαγές του καιρού. Θα 
παραμείνει εν ζωή, ακόμη και υπό τις χειρότερες συνθήκες, χάρης στην εσωτερική πληρότητά 
του με αφρό, που το καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό. 

"V" ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΒΙΑΣΤΗ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ 
ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ JETSLIDE 

Οι άλλες εταιρείες πωλούν προϊόντα… Η Candock πουλάει λύσεις! 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Υλικό/Σύσταση : 
Υψηλής πυκνότητας Ρητίνη 
πολυαιθυλενίου 

Χρώματα : 

Γκρι, Μπεζ και όποιο άλλο 
χρώμα κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας 

Διαστάσεις : 
Υ: 38 cm (15”) 
Μ: 288 cm (114”) 
Π: 96 cm (38”) 

Βάρος : 
JetSlide: 68 kg (150 lbs.) 

candock@candock.com 
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AIR ASSIST Πλωτό Σύστημα Υποβοήθησης 

Το σύστημα JETSLIDE διαθέτει το καλύτερο πλωτό σύστημα υποβοήθησης στην 
αγορά - το AIR ASSIST. Χρησιμοποιούμενο ακόμη και για βαρύτερα σκάφη άνω των 
1.300kg, το σύστημα αυτό διατηρεί τις ίδιες διαστάσεις με τη βασική διαμόρφωση 
που το καθιστά κατάλληλο τόσο για χώρους όπως οι μαρίνες, όσο και για 
περιορισμένες τοποθεσίες. Το σύστημα είναι συμπαγές, ελαφρύ, ανθεκτικό και 
εγκαθίσταται εύκολα. Επίσης, είναι ταχύ και εύκολο στη λειτουργία. AIR ASSIST 

 Είναι ξεκάθαρο – δεν υπάρχει προϊόν σαν το JETSLIDE στην αγορά! 
SIMPLICITY 

JETSLIDE ράβδος σταθεροποίησης 
Διατηρεί τη δομή άκαμπτη και διασφαλίζει τη βέλτιστη επίπλευση 

candock@candock.com 
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CANDOCK : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ  

Αφήστε τη φαντασία σας να πετάξει στα ύψη! Όλα είναι δυνατά! Οι εφαρμογές 
και οι διαμορφώσεις των προϊόντων της Candock είναι απεριόριστες. Μοιραστείτε 
τις ιδέες του έργου σας μαζί μας. Η ομάδα της Candock έχει μεγάλη εμπειρία σε 
όλα τα είδη έργων - μικρής και μεγάλης κλίμακας. 

ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ 

candock@candock.com 
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JETSLIDE 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΞΕΔΡΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
ΠΛΩΤΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ 

… ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ! 

candock@candock.com 



10 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΛΟΝΙ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΣΤΡΑ 

ΚΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

ΔΕΣΤΡΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΕΣΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ 

ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ 
ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ 
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 

ΚΑΘΕΤΟΣ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 
ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΓΚΥΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ 

ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΟ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ JETSLIDE 

ΑΓΚΥΡΙΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΠΙΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΒΙΝΤΣΙ ΓΙΑ JETSKI ΚΥΒΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΒΙΝΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ 

ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΥΒΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΚΑΛΑ 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ 
ΠΑΣΣΑΛΟΣ 

ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ ΕΞΕΔΡΑ 

ΒΑΤΗΡΑΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 

ΠΑΓΚΑΚΙ 

ΚΟΥΤΙ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ 

candock@candock.com 
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 

Δίνοντας έμφαση στις λύσεις με το κλειδί στο χέρι, η Candock έχει αναπτύξει την 
πιο πλήρη σειρά διαδρόμων στην αγορά. Κατασκευασμένοι από ελαφρύ υλικό 
που δε σκουριάζει, που περιορίζει το θόρυβο και δεν απαιτεί καμία συντήρηση, οι 
διάδρομοι είναι προσαρμοσμένοι στο ναυτικό περιβάλλον. Οι διάδρομοι μας 
μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας, χάρη σε μια πλήρη σειρά 
σχετικών εξαρτημάτων. 
Επιπλέον, η Candock μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις σας, ως από-
τέλεσμα του εξαιρετικού τμήματος μηχανικής που διαθέτει και των εξατομι-
κευμένων υπηρεσιών κατασκευής. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις 
ανάγκες σας για ένα διάδρομο, ή για οποιοδήποτε άλλο έργο που έχετε κατά νου. 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Αντιολισθητικό πλαστικό που 
δεν απαιτεί συντήρηση. Επιλογή μεταξύ δύο 
χρωμάτων που ταιριάζουν με τους κύβους. 

ΑΓΚΥΡΙΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Επιτρέπει στον διάδρομο 
να αγκυρωθεί στο έδαφος 

ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Επιτρέπει σε ένα 
διάδρομο να κινηθεί πάνω στην 
εξέδρα χωρίς να την καταστρέφει. 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ 
Αυξάνει την ακαμψία και την 
ασφάλεια του διαδρόμου 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Χρησιμοποιείται για να αυξήσει 
την αντίσταση ενός διαδρόμου 

ΜΕΝΤΕΣΕΣ Επιτρέπει σε ένα οικονομικού 
τύπου διάδρομο να συνδεθεί απευθείας με 
μια εξέδρα Candock 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
Επιτρέπει στο διάδρομο να κινηθεί 
πάνω σε μία άκαμπτη επιφάνεια 

ΡΑΜΠΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 
Επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση  
στο διάδρομο (π.χ. καρότσάκια κ.α.) 

ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 
Επιτρέπει στο διάδρομο να 
συνδεθεί με μία δομή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Οι διάδρομοι και τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε οικονομικές, κανονικές ή 
υψηλής-αντοχής εκδόσεις. 

candock@candock.com 
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