


Resistente aos raios UV e a condições meteorológicas 
adversas
Devido à utilização da melhor matéria-prima 
disponível no mercado e à produção estritamente 
controlada na nossa fábrica austríaca, os elementos 
Jetfloat resistem às condições climáticas e aos raios 
solares mais fortes e, portanto, têm uma vida útil 
mais longa.

À prova de geada
Os sistemas de jetfloat têm sido utilizados e 
testados nos países mais frios do mundo há 
décadas. Sem alterar a aparência ou a qualidade, 
resistem às temperaturas mais baixas e cumprem 
os requisitos desejados. 

À prova de corrosão e não liberta toxinas
Os elementos Jetfloat são feitos de material 
certificado Lupolen 5261 Z, que é comprovadamente 
à prova de desintegração e não liberta toxinas para 
o meio ambiente. 

Elementos Jetfloat a flutuar desde 1971
Líder de Mercado na Áustria-Qualidade

JETFLOAT® CONFIGURATOR
Crie a sua plataforma personalizada com apenas alguns cliques.

Configurador jetfloat

Digitalize o código QR para chegar ao nosso configurador e construa uma plataforma virtual Jetfloat em poucos 
minutos. Pode alterar cores, adicionar ou remover elementos, escolher entre diferentes acessórios e simular 
com formas e tamanhos. Assim que terminar a sua configuração personalizada do Jetfloat, receberá um ficheiro 
pdf com um desenho e um número de referência. O seu representante local jetfloat entrará em contacto consigo 
para o ajudar a finalizar uma melhor oferta para a sua plataforma jetfloat personalizada.

Resistente ao impacto
Sendo fabricado com matéria-prima de alta 
qualidade, a sua resistência mecânica permite fazer 
face a trabalhos com equipamentos industriais, 
maquinaria pesada e turismo de longo prazo não 
alterando a forma e a qualidade dos nossos pontões. 
Numerosos testes comprovam a resistência dos 
sistemas Jetfloat. 

Resistência a água salgada e líquidos com ph ácido 
A fórmula especial do HDPE, o cumprimento dos 
mais elevados padrões e a produção controlada de 
elementos Jetfloat são uma garantia comprovada e 
testada à resistência à água salgada e ph ácido.

JETFLOAT® International GmbH, Empresa Austríaca e o maior fabricante 
mundial de elementos flutuantes modulares fabricados da mais alta 
qualidade HDPE produzidos desde 1971. 

JETFLOAT® International International é o seu parceiro e solucionador 
para todas as áreas de aplicação de pontões flutuantes, incluindo os 
sistemas chave na mão.

N° 1 em pontões modulares



Toneladas de maquinaria pesada na água? Sem problemas com a Jetfloat International. A 
capacidade máxima de carga das plataformas de camada única, construídas a partir de 
elementos do sistema modular JETFLOAT, na água é de 350 kg/m2. A capacidade de carga 
é multiplicada adicionando mais camadas. Através de décadas de uso prático e através da 
utilização de aditivos especiais, os pontões certificados são feitos do melhor material para a 
indústria modular, à prova de tempo, de geada, resistente a raios UV, resistente ao impacto, à 
prova de corrosão, não poluente, resistente à água salgada, ph ácidos e de baixa manutenção.

ÁREAS DE  
ALICAÇÃO

INDÚSTRIA EVENTSLAZER

• Plataformas de trabalho
• Pontes
• Aquicultura
• Minas
• Fotovoltaicas
• Outras áreas técnicas

• Palcos 
• Atividades desportivas
• Pirotecnia 

• piscinas 
• Hotéis 
• Marinas 
• Plataformas para banhistas 
• Cruzeiros

Plataformas de trabalho para 
maquinaria pesadas, pontes para 
camiões, aquicultura, minas ou outras 
áreas.

Plataformas para banhistas, hotéis, 
marinas. Piscinas flutuantes, 
plataformas para apoio a atividades 
desportivas e muito mais para um 
upgrade no turismo.

Palcos que podem ser configurados 
rapidamente para concertos, plataformas 
de apoio a atividades desportivas, 
pirotecnia, espaços publicitários na 
água, e mais eventos.

Áreas de aplicação do equipamento jetfloat

Plataformas de trabalho

Minas

Outras áreas técnicas

Militares

Plataformas com elevada capacidade 
de carga para a indústria.

Plataformas flutuantes 
para a indústria mineira.

Há infinitas possibilidades com 
Jetfloat.

Soluções de transporte, para 
equipamentos e maquinaria pesada

Aquicultura

Pontes flutuantes

Fotovoltaicas

Passadiços e 
plataformas modulares, 
jaulas flutuantes,  
para criação e 
alimentação  
dos peixes.

Pontes de construção 
modular que 
podem ser rápidas 
configuradas 
para todos 
os fins.

Soluções modulares 
para a indústria 
fotovoltaica  
flutuante.

INDÚSTRIA Plataformas flutuantes Jetfloat o seu parceiro para a indústria



LAZER Cais, marinas, parques aquáticos, apoio a banhistas, natação e muito mais EVENTOS Os melhores eventos culturais ou desportivos na água

Apoio na água ou em seco para barcos ou jet skis, banhos, saltos, remo, e inúmeras 
atividades utilizam os pontões modulares Jetfloat. Construção rápida de pontes ou plataformas 
que oferecem qualidade de topo durante décadas. Em muitos países existem vários projetos 
turísticos e desportivos com utilização das plataformas Jetfloat.
Com o sistema modular Jetfloat, as piscinas são construídas em meio aquático de água 
salgada e água doce e oferecem diversão infinita para todas as gerações.

Casamentos que todos recordarão para sempre. Eventos culturais num ambiente natural 
único. Com o sistema modular Jetfloat, pode-se rapidamente construir uma plataforma em 
terra, no rio, lago ou no mar. Um carro como um anúncio na água ou um andaime para áreas 
promocionais. 

As plataformas jetfloat, podem transportar até uma tonelada por metro quadrado, com 
camada Tripla. Os sistemas Jetfloat são utilizados em projetos criativos de publicidade, para 
eventos desportivos e podem servir como apoio flutuante para todos os desportos em meio 
aquático.

Plataformas para 
banhistas

Náutica

Pontões para a diversão aquática 
desde 1971.

Cais de atracação, 
embarque, desembarque, 
para marinas de melhor 
qualidade.

Hotéis

Cruzeiros

Piscinas

Os hotéis oferecem 
sempre algo novo para 
os seus hóspedes com 
sistemas Jetfloat.

Com o Jetfloat pode trazer turistas de 
cruzeiro para as ilhas mais pequenas, 
nunca antes descobertas.

Zonas de segurança 
para banhistas em 
mar, lagos ou rios, 
utilizando a água 
corrente.

Palcos Jetfloat

Plataformas flutuantes 
para apoio a atividade 
desportiva

Pirotecnia JetfloatPalcos flutuantes para concertos, 
culturais e outros eventos.

Plataformas modulares 
adequadas para vários  
eventos desportivos.
Natação, golfe, remo, 
motonáutica 
e muito mais.

Plataformas rapidamente 
implantáveis adequadas para 
espetáculos pirotécnicos seguros.



CRIATIVIDADE DE 
FLEXIBILIDADE

FLEXIBILIDADE MÁXIMA

Os nossos clientes utilizam 
pontões JETFLOAT para 
plataformas de trabalho, 
plataformas para banhistas, cais 
flutuantes para embarcações e 
outros, instalações de lazer ou 
palcos flutuantes. Os pontões 
são também utilizados para 
a piscicultura ou sistemas 
fotovoltaicos.

Nenhuma aplicação flutuante 
exclui a outra. Tudo é compatível. 
O nosso cliente tira sempre 
partido do equipamento 
adquirido, seja qual for a 
aplicação ou dimensão. O 
sistema JETFLOAT pode ser 
expandido, alterado ou convertido 
em qualquer forma em qualquer 
momento em frações de 50 cm.

Assim que o sistema for montado, pode ser desmontado novamente rapidamente. Mesmo 
após 50 anos, novas peças JETFLOAT ainda se encaixam no seu antigo sistema JETFLOAT.

PERMITE A CRIATIVIDADE

Instalações únicas e especiais são criados com Jetfloat 

JETFLOAT® elementos flutuantes são amplamente utilizados nas áreas das instalações do 
cais para eventos, associações de desportos náuticos, marinas, instalações balneares, 
plataformas de trabalho, piscicultura. 

Os sistemas flutuantes modulares JETFLOAT® caracterizam-se por um design atraente, 
qualidade sólida, montagem simples e sofisticadas soluções.

Devido à durabilidade, os elementos JETFLOAT conseguem um valor de revenda muito elevado.

TECNOLOGIA O melhor material para pontões flutuantes

Graças aos nossos muitos anos de experiência em produção, o sistema JETFLOAT garante-lhe 
muitas vantagens e qualidade de primeira classe.

+ Processo de produção:
A nossa empresa-mãe AKG produz todos os elementos Jetfloat.  
Processo de produção certificado por

ISO 9001: 2015
IATF 16949: 2016

+ Experiência:

Experiência em produção e aplicação desde 1971. 

Os elementos JETFLOAT®INTERNATIONAL são fabricados a partir da matéria-prima LUPOLEN 

5261 Z, um polietileno especial de alta densidade (HD-PE). O certificado de produção do 
fabricante, confirma que esta matéria-prima também é produzida estritamente de acordo com 
as normas ISO 9001.

ESTE MATERIAL É O MAIS ADEQUADO PARA SISTEMAS MODULARES DE PONTÕES 
FLUTUANTES

Todos os elementos JETFLOAT e acessórios de ligação são produzidos através de injeção em 
molde a partir de Lupolen 5261 Z 100% puro. 



JETFLOAT® ELEMENTOS SINGLE

Cores: Preto, Azul-Claro, Cinza-claro, Areia

JETFLOAT® ELEMENTO DUPLO

Cores: Preto, Azul-Claro, Cinza-claro, Areia

JETFLOAT® SINGLE LOW VERSION

Cores: Preto, azul, cinza-claro
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S JETFLOAT® PERNO DE LIGAÇÃO CURTO

Cores: Preto, azul-claro, cinza-claro, areia

• Resistentes aos raios 
• UV e à prova de tempo 
• À prova de geada Impacto  
• Corrosão e não poluente 
• Resistente a água salgada e meio ácido 
• Baixa manutenção

MATERIA PRIMA:

LUPOLEN 5261 Z, plástico molecular elevado (HD-
PE). Processamento de material 100% puro, sem 
adição de materiais de reciclagem.

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA:
-60°C a +80°C

JETFLOAT® ELEMENTOS & 
ACCESSÓRIOS SÃO:

JETFLOAT® 
PERNO DE LIGAÇÃO LONGO

Cores: Preto, azul-claro, cinza-claro, areia

JETFLOAT® 
FIXADOR LATERAL COM ROSCA

Cores: Preto, branco

JETFLOAT® 
ANILHA DUPLA

Cores: Preto

JETFLOAT® 
FIXADOR LATERAL 290.560

Cores: Preto 



BALAUSTRADA JETFLOAT 
CONSTRUA A SUA PRÓPRIA 

BALAUSTRADA NO SISTEMA JEFLOAT

JETFLOAT® ESCORREGAS E 
ESCADAS PARA BANHISTAS
Escadas e ESCORREGAS jetfloat 

facilmente se ligam ao sistema 

flutuante Jetfloat. O prazer na água 

é assim maximizado.

SOLUÇÕES DE ANCORAGEM ® JETFLOAT
Amarração a terra ou sistema de fundear, 

com cabos, correntes e âncoras, utilizamos 

os materiais da mais elevada qualidade

MONTAGEM JETFLOAT® 
Sistema modular de fácil montagem 

Visite o nosso site de internet 

para vídeos que exemplificam a 

montagem passo a passo.

JETFLOAT® PONTES METÁLICAS
Podemos construir-lhe uma ponte metálica 

personalizada para a sua plataforma 

Jetfloat. Veja a galeria no nosso site.

Fácil de anexar, balaustres de segurança, 
disponíveis em vários tamanhos e materiais.
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JETFLOAT® DEFENSAS E BARRAS LATERAIS
Defensas e Barras laterais protetoras em 

aço ou poliuretano que podem ser facilmente 

unidas aos elementos Jetfloat. Escolha entre 

uma variedade de comprimentos e cores.



DECK PORQUÊ JETFLOATSoluções completas com decks de melhor qualidade O melhor material para pontões flutuantes

Material de alta durabilidade, qualidade, com efeito de memória, e 
visualmente agradável.

Utilização versátil, facilidade de montagem e com baixa manutenção.
Concebidos para serem duradouros, versáteis com possibilidade de 
outros tipos de acabamentos, tais como, madeira, compósito, relva, 
alcatifa, grelhas metálicas, trazem valor adicional para o sistema Jetfloat.

WPC E OUTROS MATERAIS
Como opcional para as plataformas Jetfloat, 
estão disponíveis em várias marcas e 
produtos O WPC (Compósitos de Plástico 
de Madeira) é um dos produtos mais 
bem-sucedidos no sector exterior nas 
últimas décadas. 

Consistem em a partir de uma mistura 
termoplástica de biomateriais (e.B. fibras de 
madeira ou farinha de madeira) e plástico 
combina as vantagens de ambos os materiais.

Madeira
Com um deck feito de madeira, você está 

investindo em um pedaço da natureza.

Coberturas
Moderno, resistente em WPC ou madeira

Relva artificial 
O verde fresco na sua plataforma Jetfloat

O charme da verdadeira cobertura 
de madeira é insuperável. Seja numa 
plataforma de banhos, marina ou em 
torno da piscina Jetfloat, torna o seu 
local favorito ainda mais confortável e 
oferece-lhe o ambiente certo para 
relaxar, relaxar e desfrutar.

Modernos, elegantes dão á sua instalação 
um acabamento personalizado. Devido á 
variedade de cores, oferecem um deck 
perfeito para a sua plataforma Jetfloat.

Muito natural mantem-se naturalmente, 
no seu pontão durante todo o ano. Os 
relvados são robustos, térmicos, resistentes 
ao frio e aos RAIOS, permeáveis à água e 
secagem rápida.

Competência dos agentes (aconselhamento, vendas, know-how técnico, soluções de 
ancoragem, instalações prontas a utilizar, supervisão);

Fabrico e armazenagem na Áustria

Entrega imediata do stock de elementos e acessórios em todas as cores básicas

Serviço logístico da fábrica ao cliente

Alguns comerciantes têm armazenamento local

Grande seleção de acessórios

Equipamentos extremamente duráveis em uso desde 1971

Apoio qualificado e experiente ao projeto

JETFLOAT INTERNATIONAL representa a mais alta qualidade

Videos



Jetfloat International Ges.m.b.H.
Oberer Markt 111,
8410 Wildon / Austria
t: +43 3182 48842

office@jetfloat-international.com
www.jetfloat-international.com


