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Skridsikring af træ-broer

For at binde byerne Tørring, Uldum, Åle og Ølholm
sammen har Wood-ways.com i et stort
naturprojekt for Skov & Naturstyrelsen leveret og
monteret 500 meter Træ-stier, 2 store broer til
passage af Gudenåen samt en række broer over
de mange kanaler.

Dækket på broer fra Wood-ways.com udføres
som standard af FSC certificeret hårdttræ, som er
slidstærkt og fri for vedligeholdelse.
Specielt i områder hvor der er stort løvfald, er det
ikke altid tilstrækkeligt med algefjerner for at
undgå en glat overflade.
Derfor tilbydes en lang række forskellige antislip
løsninger.
• Diffusionsåben gummibelægning
En miljørigtig løsning der er fremstillet af gamle
bildæk. Belægningen kan monteres i en bane midt
på broen.

• Antislip profilering af dækplankerne
Der er lavet opholdsområder for de mange
besøgende i kanoer, ligesom der er lavet
udsigtshøje og fulgetårne til stor glæde for de
mange naturelskerne.

Wood-ways.com tilbyder en lang række forskellige
profiler, der bryder den glatte overflade.

Naturgenopretning ved Varde Å
Ved projektet hvor Varde Å føres tilbage til sit
oprindelige forløb, har Wood-ways.com leveret og
monteret 6 nye egetræsbroer. Broerne er monteret
på kraftige egetræsstolper, der er nedrammet til tre
meters dybde.
To af broerne er endvidere dimensioneret for
køretøjer på 5 tons.

Mange af profilerne er velegnede til at bestrø
med grus for at få en skridsikker overflade i
vintermånederne.
• Bestrøede gummifuger
En æstetisk løsning hvor der nedlægges to
gummifuger i hver dækplanke, der efterfølgende
bestrøs med indfarvet dynagribkorn.

• Komplet bestrøning af dækplankerne
I et bindemiddel af acryl eller epoxy bliver hele
broen bestrøet med ex. kvartssand.

Broer op til 10,6 meter på lager
Den eksisterede strækning fra Sig til Ansager på
15 km vil, efter udgravningerne er foretaget, få en
længde på 18,5 km.
Udgravningerne under broerne foretages efter
montagen er gennemført.

For at sikre en hurtig leveringstid vil Woodways.com i nye store lokaler på Industrivej 33 i
Skanderborg lagerføre Fodgænger- og Materielbroer både som buede og lige konstruktioner i
længder op til 10,6 meter.
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