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Gyorsan összerakható, azonnal 
használható. Nem kell építőmunkát 
végeznie, hegesztenie, ácsolnia, betonoznia 
– a modulok készen vannak, pár perc alatt 
vízre helyezhetők, és máris használhatók.

Könnyű. Nem kell daruzni, a modulokat 
a partról könnyedén beúsztathatja, és 
egyszerűen ki is veheti a vízből pl. a tél előtt.

Variálható. Bármikor átrendezheti, 
elköltöztetheti, bővítheti, kölcsön adhatja.

Automatikusan követi a vízállás 
változását. Az úszóstég mindig tökéletes 
magasságban van.

Karbantartásmentes. Anyaga UV-álló, 
nem veszíti el a színét, nem kell újrafesteni, 
nem korhad, nem rozsdásodik. Semmilyen 
karbantartást nem igényel.

Környezetbarát. Nem oldódik a vízben, 
nem szennyezi festékkel, felületkezelő 
anyagokkal a környezetet, még a gyermek-
játékokra vonatkozó szabványoknak is 
megfelel. Újrahasznosítható.

– egyszerűen, azonnal STÉG 
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Álmodja meg és építse ki saját stégét
gyorsan, könnyedén!

TÍPUS- 
BIZONYÍTVÁNY 
A MODULOK RENDELKEZNEK 
A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI 
HATÓSÁG (NKH) TÍPUS
BIZO NYÍTVÁNYÁVAL, AMI 
A LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY 
MEGKÉRÉSÉT LÉNYEGESEN 
EGYSZERŰBBÉ TESZI.

A SITEL már több mint 20 éve gyárt és forgalmaz műanyag
ipari termékeket. A MasterDock úszóstégek és kiegészítők, 
amelyeket a  lengyelországi Elplast+ műanyag ipari vállalat 
gyárt, teljesítik az Európai Unió Általános Termékbiztonsági 
Rendelet 2001/95/EC direktíváját.



– egyszerűen, azonnal 

*	 A	max.	terhelhetőséget	elérve	a	modul	még	nem	süllyed	el,	de	alapvetően	víz	alá	kerül.
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BELÜL ÜREGESEK, 
TELJESEN ZÁRTAK, 
KÖNNYEDÉN ÚSZNAK 
A VÍZ FELSZÍNÉN.

MODULÁRITÁSÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN 
KÖNNYEN SZÉT- ÉS 
ÖSSZESZERELHETŐ, 
VARIÁLHATÓ, 

ÁTHELYEZHETŐ ÉS 
BŐVÍTHETŐ.

UV-ÁLLÓ, 
CSÚSZÁSMENTES, 
ESZTÉTIKUS FELÜLET.

NINCSENEK ÉLES  
SARKOK, SZÁLKÁK, 
SZILÁNKOK ÉS  
KIÁLLÓ RÉSZEK.

Szín: gyöngyszürke

Méretek:  
155 cm × 116 cm × 25 cm (1,8 m²)

Súly: 39 kg

Teherbírás: 170 kg

Maximális teherbírás  
modulonként*: 321 kg

Merülési mélység: 5 cm

ALACSONY SZIMPLA ÚSZÓMODUL  (NPF) „HULLÁMMINTÁZAT”

MODULJAINK

MAGAS ÚSZÓMODUL  (WPF) „HULLÁMMINTÁZAT”

JET-SKI TÁROLÓ

ÚSZÓTARTÁLY  Modell: PE450 / PE650

Szín: gyöngyszürke

Méretek:  
245 cm × 122,5 cm × 50 cm (3 m²)

Súly: 91,5 kg

Teherbírás: 850 kg

Maximális teherbírás  
modulonként*: 1139 kg

Merülési mélység: 8 cm

Szín: gyöngyszürke

Méretek:  
400 cm × 148,5 cm × 32,5 cm

Maximális teherbírás*: 770 kg

Súly: 165 kg

Szín: gyöngyszürke

Méretek:  
113 cm × 64 cm × 45/65 cm

Súly: 13/17,5 kg

Teherbírás: 175/260 kg

Maximális teherbírás*: 220/300 kg

Töltet: polisztirol

Szín: gyöngyszürke

Méretek:  
232,5 cm × 155 cm × 25 cm (3,6 m²)

Súly: 72 kg

Teherbírás: 340 kg

Maximális teherbírás  
modulonként*: 640 kg

Merülési mélység: 5 cm

ALACSONY DUPLA ÚSZÓMODUL  (NP2F) „HULLÁMMINTÁZAT”

Tartozékainkról  leírást a 10–11. oldalon talál!



•  Tökéletes megoldás a kajak kenu, az evező-
sportok, sárkányhajósok számára.

•  A stég felülete a víz felszínétől 20 cm-re 
van, ez ideális a ki- és beszálláshoz.

•  Extra úszóelemek révén a stég szélén egy-
szerre többen is állhatnak, nem billen meg.

•  Nem hullámzik, egységes, merev 
platformot alkot, felülete csúszásmentes.

•  A kikötőmesterek álma: automatikusan 
követi a vízállást.

•  UV-álló, nem igényel karbantartást, nem 
kell a felületét  újrafesteni, gondozni.

•  Könnyű szét- és összeszerelhetőség 
szezonról szezonra. Tetszőleges 
variációkban bármikor átrendezhető.

•  Az egyesületek, klubok könnyedén 
kölcsön  adhatják egymásnak ver senyekre, 
rendez vényekre.

•  Kajakpóló medencék gyorsan kialakít ha tók, 
akár ideiglenesen, egy-egy játéknapra is.

•  Kikötőbikák tetszőleges helyeken elhe lyez-
hetők a stégen az edzői csóna kok, sport-
hajók kikötéséhez.

KAJAK-KENU, 
EVEZÉS, SÁRKÁNYHAJÓZÁS
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Számos kajak-kenu és evezős  
klub, valamint sport  egyesület

MÁR EZT HASZNÁLJA .



•  Nyíltvízi ketreces haltenyésztés kialakítása 
azonnal, alacsony beruházási költséggel.

•  Pár óra alatt létrehozhatóak a hálós hal -
tar tó medencék, nem szükséges betonozni, 
a partot átalakítani, hegesz teni, ácsolni. 
Professzionális, kulturált megoldás.

•  A csúszásmentes járófelület teljesen 
körbeveszi a medencéket, a halak gondo-
zásához nem szükséges csónakba szállni.

•  A haltartó hálókat az úszó járófelület olda-
lához rögzített keret tartja.

•  UV-álló, környezetbarát műanyag modulok, 
nem oldódik a vízben.

•  A haltelepek bármikor átvariálhatók a hal-
nevelési igények változásával.

•  Áttelepítése egyszerű, nem hagy maga után 
sebet a tájon.

NYÍLTVÍZI HALTENYÉSZTÉS, 
HALÁSZAT, HORGÁSZAT
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JET-SKI TÁROLÓ

HOSSZABBÍTHATÓ JET-SKI TÁROLÓ

•  Moduláris felépítésű jet ski tárolónk három – orr, közép 
és felhajtó – részből áll. A középrész bővíthető, így négy-
személyes, vagy akár több jet ski is parkolhat egymás után.

•  Védi a járművet a szennyeződésektől, algásodástól.

•  A tároló révén nem szükséges a jetskit kiemelni a partra, így 
egész szezon alatt biztonságosan, indulásra készen tartható.

•  A felhajtó görgők a jet ski aljához egyenként hozzáigazíthatók.

•  Anyaga tartós, erős, UV-álló polietilén.

•  Járófelülete csúszásmentes mintázattal készül.

•  A tárolót az orrész felől vagy oldalirányból lehet rögzíteni 
a meglévő stéghez.

•  Könnyen szét- és összeszerelhető szezonról szezonra.

MODULÁRIS TÁROLÓ két, három, vagy négyszemélyes, vagy akár 

TÖBB JET SKI EGYMÁS MÖGÖTTI TÁROLÁSÁRA.
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JET-SKI TÁROLÓ CSÓNAK- ÉS VITORLÁSHAJÓ-
KIKÖTŐK, MÓLÓK
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•  Ideális megoldás motorcsónakok, vízibiciklik, 
vitorláshajók kikötőinek egyszerű és gyors 
létrehozására.

•  A variálható modulok révén tetszése szerint  
alakíthatja ki a kívánt móló-rendszert. Példá-
ul: T, L, F-alakú dokkok, egyenes mólók,  vagy 
akár úszó platformok is létrehoz hatóak.

•  Nem hullámzik, a modulok összekapcsolva 
egységes, merev szerkezetet alkotnak.

•  Ütközéscsillapítók egyszerűen felcsatolha-
tóak az oldalára.

•  UV-álló, nem igényel karbantartást, felülete  
esztétikus,  csúszásmentes 

•  Kikötőbikák tetszőleges helyeken, sűrűn is 
felhelyezhetők.

•  Áram- és vízvezetékek a stég oldalán, 
védő csövekben rögzíthetők.

•  Cölöpös rögzítés esetén 
is automatikusan követi 
a vízállás változását.

•  Használható a hajók 
karbantartásához úszó 
munkaplatformként,  
nem kell csónak ból  
végezni a javításokat.

m a s t e r d o c k . h u
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BÁRMILYEN 
VÍZI PLATFORM 

létrehozható.

Úszóstégrendszerünk sok felhasználási formával rendelkezik, 
méretben és formában remekül variálható. 

Rendszerünkből könnyen és gyorsan létre hozható például:

•  Üdülési és kikapcsolódási platformok, napozóstégek 
•  Tutajok vízi kalandtúrákra
•  Úszó színpadok, esküvői emelvény
•  Vízi színpadok, koncertek, színi előadások
•  Vízi étterem, kávézó, cocktail bár.

NAPOZÓSTÉG,  
KONCERTSTÉG, VÍZI ÉTTEREM, 
ÚSZÓ TANÖSVÉNY
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Moduljainkat ipari környezetben is 
használhatja, hiszen:
•  Strapabíróak
•  Bárhogyan összeilleszhetők
•  Biztonságosak

Alacsony úszómoduljainkon 38, magas  
mo dul jainkon 63 centiméterenként csa var-
helyeket talál, melyekhez könnyen hozzá-
illeszt het bármit, legyen az tartó szer kezet, 
rögzítőeszköz, napelem, konténer stb.

•  Munkaállomások, csővezetékek tartópontonjai
•  Gyalogos átjárók munkaterületekre
•  Katasztrófahelyzetekben gyors mentőplatformok, pontonhidak

IPARI FELHASZNÁLÁS, 
KAVICSBÁNYÁK
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ÁTVARIÁLHATÓ, STRAPABÍRÓ 
és BIZTONSÁGOS!
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TARTOZÉKOK 

Az alap úszó modulok összekapcsolásához 
használatos; az úszó csatlakozóelem pontosan 
kialakított foglalatba illeszkedik, rögzítése két 
rozsdamentes csavarral történik.

Ezekkel a csatlakozókkal 
további kiegészítőket 
csatlakoztathat az úszó-
stégekre, például lám-
pá  kat, ütközőket vagy 
létrákat.

NL és WL úszó csatlakozóelemek

NA és WA tartozékrögzítő elem 

NS és WS oszloptartó hüvely

NW és WW lezáróelem 

mind az ALACSONY (N), mind 
a MAGAS PROFILÚ (W) elemekhez

A stég cölöpös rögzítése esetén a Ø60 mm átmé-
rő jű oszlop ebbe a hüvelybe illeszkedik. Az alap 
úszó modul oldalára csatlakoztatjuk, a hüvely 
az oszlop mentén föl-le tud mozogni, így a stég to-
vábbra is automatikusan követi a vízállásváltozást.

Az úszóstég oldalán lévő 
kihasználatlan foglalatok 
esztétikus kitöltésére 
használható.



ND és WD extra úszóelem 

Stabil, jól használható, 
igényes acéllétra 
az úszóknak a könnyű 
ki- és beszálláshoz.

Rozsdamentes fürdőlétra Kikötőbika

A magas modul oldalára szerelhető az alacsony 
modul, amellyel megfelezheti a távolságot a víz-
től, így a vízi járműbe szállás kényelmesebb.

Lelépőelem Védőkorlát, kötélkordon

Körbe keretezheti velük a kialakított úszó-
stéget, hogy biztonságos legyen a felhasz-
nálók számára. A kötélkordon egy köztes, 
míg a fém korlát egy biztonsági megoldás.

Vízi járművek kikötésére, 
rögzítésére szolgál. 
Az alap úszó modulok 
tetejére csavarozható.
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Ezek a 75, illetve 121,5 cm 
nagyságú elemek további 
teherbírást adnak a stég -
nek. Az úszó modul 
al  já  ra illeszkedve da ra-
bon ként plusz 29 kg-mal 
nö ve lik az alacsony, és 
136 kg-mal a magas 
pro filú modulok teher-
bírását. Egymás alá is 
rakásolhatók.

Rögzítőoszlop
Ø60 mm, hossza 6 m, a végén talajcsavarral, 
az úszóstég könnyen rögzíthető vele. Méretét 
telepítéskor határozzuk meg a vízszint 
ingadozás figyelembevételével. 



Szélesség Hosszúság

90 cm 500 cm

120 cm 500 cm

Masterdock ALU bejáróhíd

Szélesség Hosszúság

130 cm 500 cm

Masterdock ACÉL  bejáróhíd

Szélesség Hosszúság

90 cm 400 cm

Masterdock FA bejáróhíd
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BEJÁRÓHÍDJAINK minden esetben

BIZTONSÁGOSAK ÉS CSÚSZÁSMENTESEK!

Moduláris 
úszóstégünk 

másik fontos eleme 
a bejáró híd, hiszen 

ez köti össze 
a tele pített stégeket 
a parttal. Különböző 

típusú bejáró hidak közül 
választ hat, csúszás men te sek 

és UV állók, korláttal, vagy 
anélkül is kérhetőek.  

BEJÁRÓHIDAK 



RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

•  Használhat láncokat, amelyekkel
lehor gonyozhatja az elemeket
– ez a megoldás viszonylag állandó
vízszintnél ajánlott

•  Vagy speciális rögzítő oszlopokat,
amelyek belefúródnak a folyó vagy
tó medrének aljába – ez esetben
az úszóstégek függőlegesen tudnak
mozogni az oszlopok mentén, igazodva
az aktuális vízszinthez. Ez a megoldás
50-60cm vízsint ingadozást tud
lekezelni.

•  Kiköthető a parthoz, mólóhoz drót-
kötéllel, támdorongokkal vagy magával
a bejáróhíddal is rögzítheti a pontont.

AZ ÚSZÓSTÉG RÖGZÍTÉSE 
GYORS ÉS EGYSZERŰ

A rögzítés metodológiája függ a vízfelület típusától, 
a part felépítésétől és a víz szint ingadozás mértékétől. 

MINDEGYIK MEGOLDÁS 
EGYEDI. 
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INGYENES 
TERVEZÉS ÉS 
TANÁCSADÁS

Stégének megtervezése előtt 
egyeztessen munkatársunkkal 
telefonon, aki szakszerű 
segítséget ad már a kezdeti 
lépésektől és végigkísér 
a teljes folyamaton, az első 
elgondolástól a telepítésig.

Az elképzelt stéget ingyenesen 
megtervezzük, elkészítjük 
az elrendezési ábrát, 
összeállítjuk az anyagjegyzéket. 
(Önnek ezért akkor sem kell 
fizetnie, ha esetleg mégsem 
rendeli meg a stéget.)

ELLENŐRIZZE A VÍZÜGYNÉL, HOGY A STÉG 
LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZETT-E AZ ADOTT 
VÍZTERÜLETEN.

ÍRJA ÖSSZE, MILYEN FUNKCIÓKAT KELL 
KISZOLGÁL NIA A STÉGNEK (HORGÁSZÁS, 
CSÓNAK KIKÖTÉS, NAPOZÁS STB.)

VÁLASSZA KI A STÉG HELYÉT.

HATÁROZZA MEG A STÉG SZÜKSÉGES HOSSZ-  
ÉS SZÉLESSÉGI MÉRETEIT.

A RÖGZÍTÉS MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSÁT EGYEZ-
TESSÜK (parthoz vagy mederhez, milyen módon)!

A BEJÁRÓHÍD KIVÁLASZTÁSÁBAN IS SEGÍTÜNK 
(anyaga, szélessége és hossza; parti csatlakozása.)

ÖSSZEÁLLÍTJUK A STÉG ANYAGJEGYZÉKÉT, 
KÖLTSÉGVETÉSÉT.

BE KELL SZEREZNIE A LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYT, 
25 NM FELETT MŰSZAKI ENGEDÉLY IS SZÜKSÉGES.

A STÉG MEGRENDELÉSE.

SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS.

Stégtervezés 
lépésről lépésre:
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• A szállítás és a telepítés önállóan is
végezhető. A telepítéshez részletes
szerelési és használati útmutatót adunk,
de kérheti munkatársaink segítségét is.

• Tapasztalt kollégáink szakszerű, pontos és
gyors munkát végeznek.

• A szállítás költsége és a telepítés
munkadíja megegyezés szerint, kedvező
árakon történik.

• Hívjon minket bizalommal, így Önnek
semmi dolga sem lesz a stég telepítésével.

SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS

MIRE GONDOLUNK, 
MIKOR AZT MONDJUK, 
GYEREKJÁTÉK 
AZ EGÉSZ? 

HASZNÁLJA A QR-
KÓDOT A VIDEÓ 
ELÉRÉSÉHEZ! 

KÍVÁNCSI, HOGYAN 
TÖRTÉNIK A TELEPÍTÉS? 

NÉZZE MEG A TELEPÍTÉSRŐL KÉSZÜLT 
VIDEÓNKAT A QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL!
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1119 Budapest
Fehérvári út 89-95.

+36 20 425 1812 

+36 1 371 22 70

+36 1 371 22 72

info@masterdock.hu

www.masterdock.hu

SITEL KFT. 
MASTERDOCK

DIVÍZIÓ

Boat Show 
Aranyérem

Europrodukt cím Kérje ingyenes 
tanácsadásunkat elérhetőségeinken!
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