
WATERBOUW
ALLES VOOR EEN COMPLETE
      JACHTHAVEN INRICHTING



COMPLETE

HAVENINRICHTING

Allflex heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en
inrichten van uiteenlopende jachthavens. Onze waterbouw-professionals 
staan garant voor innovatieve toepassingen, de beste kwaliteit en veiligheid 
voor u en uw klanten. Met als doel dat iedereen optimaal kan genieten van zijn 
hobby, watersport en vrije tijd. Daar kunt u als haveneigenaar op rekenen!

Wilt u uw haven inrichten zonder 
zorgen, kostenefficiënt en met 
minimaal onderhoud? Dat kan bij 
Allflex.

PURE BELEVING
Hoe groot de uitdaging voor watersporters ook is, aan wal wil iedereen
zekerheid. Het mag aan niets ontbreken. Dat begrijpen wij als geen ander. 
Door ánders te denken, creëren wij voor u en uw klanten een recreatieplaats 
met een aantrekkelijke uitstraling, aangename sfeerelementen en slimme
toepassingen, met de meest creatieve ideeën. Wij zorgen voor pure beleving.

DRIJVENDE AANLEGSTEIGERS

VASTE AANLEGSTEIGERS

GOLFBREKERS

ROEIVLOTTEN

KAYAK & KANOSTEIGERS

ZWEM & SPEELVLOTTEN

TOEGANGSPOORTEN &

BRUGGEN

HAVEN ACCESSOIRES

AFMEERPALEN & DUKDALVEN

BESCHROEING & DAMWANDEN

ALLGRIP® ANTI SLIP PROFILERING

RENOVATIE & ONDERHOUD



Bij het inrichten van een haven komt veel kijken. Het is dan ook van groot 
belang dat u in zee gaat met een gerenommeerd bedrijf: Allflex beschikt over 
alle benodigde kennis en vakmanschap. Onze ervaren professionals vullen al 
uw wensen in, van concept tot turn-key.

Hiervoor hebben o.a.onder andere de volgende disciplines in huis:
 • Project-engineering
 • Projectmanagement
 • Projectcalculatie
 • Assemblage
 • Transport
 • Productie en montage

DUURZAAM
                     GENIETEN
Allflex werkt uitsluitend met
hoogwaardige kunststoffen en
materialen. De onderbouw
bijvoorbeeld is UV-bestendig, vraagt 
minimaal onderhoud of reparatie en 
heeft een lange levensduur.

Ook al zijn wij specialist in
kunststoftoepassingen, ook voor
het gebruik van andere materialen, 
zoals hout en metaal, adviseren
wij u graag.

Wij leveren u duurzaamheid naar 
wens. Dat alleen al is écht genieten.

MINIMAAL ONDERHOUD

                                MAXIMAAL PLEZIER
Als eigenaar of beheerder van een jachthaven wilt u zo min mogelijk bezig 
zijn met het onderhoud ervan. Dat is een belangrijk uitgangspunt van onze 
oplossingen en het hoogwaardig materiaal dat we gebruiken. Wij creëren en 
realiseren maximaal plezier, voor u en uw klanten.

Vakmanschap



Allflex Projects

Vang 24   4661 TX  Halsteren
T.  +31 (0)164 680 467
E.  info@allflex-projects.com
W.  www.allflex-projects.com

ALLFlex-Projects is een handelsnaam van ALLflex Watersport BV 


