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Nieustające poszukiwanie nowych rozwią-

zań konstrukcyjnych, technologicznych 

i rynkowych sprawiły, że nasza spółka stwo-

rzyła pomost, który ma służyć do rekreacji 

i wypoczynku, a nie przysparzać zmartwień 

po zakończeniu sezonu. Nowoczesna kon-

strukcja sprawia, że pomosty posiadają 

doskonałą pływalność, a wytrzymałość 

materiału eliminuje potrzebę konserwa-

cji. Produkt jest bezpieczny i przyjazny dla 

wodnego środowiska naturalnego.

A continual improvement process in the 

field of design, technology and marketing 

made GABOplast company possible to cre-

ate a floating platform that could be used 

for recreation and leisure without causing 

any worries when the season is over. 

Modern design gives our platform an 

excellent buoyancy and the material 

durability eliminates the need for mainte-

nance. The product is safe and water envi-

ronment friendly.
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Z myślą o Twojej 

wygodzie.

Firma GABOplast oferuje Państwu wyjątkowe 

rozwiązania w dziedzinie pomostów pływających. 

Projektowane specjalnie z myślą o wymagających 

odbiorcach, dla których liczy się wieloletnia 

trwałość, jakość oraz estetyka wykonania. 

Thinking about your convenience.

GABOplast offers unique solutions in the field of 

floating platforms. Designed specifically for deman-

ding recipients for whom long durability, quality and 

aesthetics are what it counts the most.
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Projektując nasze wyjątkowe 
rozwiązania techniczne zawsze 
łączymy dbałość o szczegóły 
z trwałością wykonania.

When designing our unique 
solutions we always combine 
attention to detail with 
durability of the construction.

Firma GABOplast oferuje 
możliwość zrealizowania 
każdego indywidualnego 
zamówienia według 
oczekiwań Odbiorcy. 
Gwarantujemy wykonanie 
doskonałego jakościowo 
produktu zgodnego 
z wszelkimi wymaganymi 
prawnie normami.

GABOplast company offers 
the opportunity to realize 
each individual order 
according to the customer 
expectations. 
We guarantee to make 
perfect-quality product 
which conforms to all 
required legal standards.



wytrzymałe deski z kompozytu 
durable composite boards

knagi, drabinki i barierki ochronne
mooring cleats, ladders 

and guard rails

innowacyjny system pływaków
innovative floating system

możliwość zamontowania Y-bomów
 finger piers mounting possibility
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Wymiar modułu IMPoRT to 3,00 x 6,00 m; 
Moduły IMPoRT mogą być ze sobą połączone 
i wyposażone według potrzeb Użytkownika. 
Pomost może zostać wyposażony w doczepny 
silnik benzynowy i wówczas może zostać wyko-
rzystany jako pomost roboczy.

Platform module size is 3.00 x 6.00 meters; 
Modules can be connected together and equipped 
according to the needs of the user. The platform 
can be equipped with gasoline engine and then be 
used as a working platform.

Pomosty IMPoRT kotwione są za pomocą: martwych 
kotwic, kotew gruntowych lub pali wciskanych w dno. 
Pomosty mogą posiadać: knagi do cumowania, drabin-
ki i barierki ochronne ze stali nierdzewnej, lampę, ław-
kę, dystrybutory energii elektrycznej i wody oraz boje 
i akcesoria ratownicze.

IMPoRT platforms are moored by: dead weight, anchors or 
piles inserted into the bottom of a waterway. Platforms may 
be equipped with: stainless steel mooring cleats, ladders 
and guard rails, lamps, benches, electricity and water sta-
tions, buoys and rescue equipment.
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Podłoga pomostu wykonana jest z ryflowanych 

desek podłogowych z kompozytu o grubości 3 cm, 

które wykazują właściwości antypoślizgowe. Deski 

charakteryzują się dużą odpornością zmęczenio-

wą, odpornością na ścieranie i starzenie oraz bra-

kiem konieczności konserwacji — nie gniją, nie są 

wrażliwe na grzyby i insekty. Szacowana trwałość 

desek to ponad 40 lat.

The floor decking is made of composite boards 3 cm 

thick which shows anti-slip properties. Boards are 

characterized by high fatigue resistance, resistance 

to abrasion and aging as well as and the lack of need 

for maintenance — they do not rot and are not sus-

ceptible to fungi and insects. The assumed intended 

working life of boards is over 40 years.

IMPoRT — Innowacyjny Moduło-
wy Pomost Rekreacyjno-Technicz-
ny jest pomostem ekologicznym 
gdyż wszystkie komponenty po-
mostu podlegają utylizacji, po-
zostawiając minimalny tzw. „ślad 
środowiskowy”. Materiał z którego 
zbudowany jest pomost nie wy-
dziela toksycznych substancji do 
środowiska.

IMPoRT — Innovative, modular float-
ing platform for recreational use and 
technical service is environmental 
friendly, as all of the construction 
parts can be recycled, leaving a 
minimal ecological footprint. All 
materials from which the platform 
is made do not release toxic sub-
stances into the water environment.

Pokład pomostu

Decking
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Możliwości i zalety

Possibilities and benefits

Istnieje wiele możliwości zastosowania 

pomostów pływających IMPoRT — do celów 

rekreacyjnych, dla wędkarzy, jako platfor-

ma ratunkowa podczas powodzi, pływająca 

platforma szkoleniowa dla sportów wod-

nych i ćwiczeń nurków, jako doki, przystanie 

i samodzielne pomosty robocze.

There are numerous possibilities for the use 

of our floating platform — for recreational 

purposes, for fishermen, as a rescue platform 

during floods, for watersports training and 

divers exercises, as docks, marinas and inde-

pendent service platforms.
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Zapraszamy 

do realizacji 

swoich marzeń.
GABOplast — kompleksowe rozwiązania pomo-

stów pływających dla hoteli, restauracji, klubów, 

ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych oraz dla 

odbiorców indywidualnych.

We invite you to fullfill your dreams.

GABOplast — a complete floating docks solutions 

for your hotels, bars, restaurants, clubs, recreation 

and sports centers or individual customers.
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