
VIITORUL ESTE DEJA REALITATE



Revoluționarul Sistem modular plutitor TAFF, mulțumită sistemului
inovativ de montaj, formatului din module și tehnologiei de producție
utilizată, face ca TAFF să fie lider în acest sector:

1. Sistemul de montaj format din îmbinări și șuruburi care permit
asamblarea modulelor foarte simplu și rapid direct de pe plan;

2. O formă a modulelor care garantează un optim raport de stabilitate a 
structurii și comoditate în transport.

3. Modulele și accesoriile TAFF sunt realizate din HDPE ( Polietilenă de 
înaltă densitate) cu tehnologia "Stampare rotativă" care permite
producerea de corpuri monolitice, adică fără suduri sau lipiri. Acest
fapt permite obținerea produselor fără tensiuni interne, cu grosime
uniformă, stabilitate și aspect estetic fără egal.



CE POȚI SĂ REALIZEZICE POȚI SĂ REALIZEZI



INSULE/EVENIMENTEINSULE/EVENIMENTE



PLATFORME KITESURFPLATFORME KITESURF



PLATFORME JETSKIPLATFORME JETSKI



PISCINE/AGREMENTPISCINE/AGREMENT



PRODUSE DE BAZĂPRODUSE DE BAZĂ

MODUL PĂTRAT MODUL TRIANGULAR ÎMBINARE 1 GAURĂ ÎMBINARE 2 GĂURI ÎMBINARE 3 GĂURI

ÎMBINARE 4 GĂURI ÎMBINARE CHEI 

PASARELĂ SCARĂ 

PROTECȚIE 
BARĂ PENTRU 

PROTECȚIE MARGINE

ȘEZLONG RELAX ȘEZLONG RELAX PRO

ÎMBINARE BARĂ 



SPECIFICAȚII TEHNICESPECIFICAȚII TEHNICE

MODUL PĂTRAT
Dimensiuni: 110 X 110 X 43 cm. (Larg. X Lung. 

X Alt.)

Greutate: Aproximativ 32 kg. (Cu reglaj
variabil*)

Capacitate 
flotabilitate:

Aproximativ 360 kg.

Culori disponibile: Scala RAL

*: Modulul este dotat cu un compartiment care se poate închide, pentru a putea face structura
stabilă în orice condiții atmosferice. Închiderea se face cu ajutorul șuruburilor aflate pe 
suprafața de contact iar golirea se face prin găurile de scurgere dotate cu valve situate la 
baza modulului.



SPECIFICAȚII TEHNICESPECIFICAȚII TEHNICE

MODUL TRIANGULAR
Dimensiuni: 110 X 110 X 43 cm. (Lati 

perpendicolari X Alt.)

Greutate: Aproximativ 25 kg. (Cu reglaj
variabil*)

Capacitate 
flotabilitate:

Aproximativ 230 kg.

Culori disponibile: Scala RAL

*: Modulul este dotat cu un compartiment care se poate închide, pentru a putea face structura
stabilă în orice condiții atmosferice. Închiderea se face cu ajutorul șuruburilor aflate pe 
suprafața de contact iar golirea se face prin găurile de scurgere dotate cu valve situate la 
baza modulului.



Prin simplitate și eficiență, unul dintre cele
mai mari avantaje al sistemului plutitor TAFF 
îl constituie sistemul de asamblare, totodată
respectând următoarele reguli simplifică
montare și demontarea făcând structura mai 
stabilă:

1 - Asigurați-vă că fiecare component 
(modul, îmbinare, șurub și accesorii) este 
curat;
2 - Strângeți tare plăcile de ancorare ( dacă
sunt prevăzute) în spațiile prevăzute de la 
baza modulelor ( fig.1-P1 și P2 )

MONTAJ 1 DIN 2MONTAJ 1 DIN 2

fig. 1



3 - Așezați modulele ( fig.2 A și B ) apropiate
păstrând atenția la poziționarea modulelor față
de plăcile de ancorare care trebuie să fie
periferice și partea externă a modulelor așezată
pe lungimea perimetrului structurii unde sunt
prezente mânerele, acest lucru simplifică
mutarea structurii.
4 - Introduceți îmbinarea (fig.2 - 1, 2 și 3) și/ sau
protecția dacă este prevăzută ( fig. 2-6 ) în
spațiul corespondent;
5 - Introduceți șuruburile ( fig. 2-4 ) și/sau bara 
suport protecție laterală dacă este prevăzută
(fig. 2-5 ) folosind un lubrifiant pe filet.
6 - Strângeți tare în sens orar șuruburile
modulelor, cu cheia TAFF din dotare, până când
capul șuruburilor este în același plan cu partea
superioară a îmbinării (fig. 3).

MONTAJ 2 DIN 2MONTAJ 2 DIN 2

fig. 2

fig. 3



E’ possibile modificare la galleggiabilità di ogni modulo TAFF 
zavorrandolo (appesantendolo) con acqua, operando sui 2 
tappi neri presenti sulla parte laterale (murata) del modulo.

Este posibilă modificarea flotabilității fiecărui modul TAFF 
introducând apă, prin cele două dopuri negre aflate pe partea
laterală ( închisă ) a modulului.
Instrucțiuni:
1- Deschideți și îndepărtați dopul inferior ( fig 1-2 ).
2- Deschideți dopul superior ( fig. 1-1 ) permițând aerului aflat
în interiorul modulului să iasă, pentru a lăsa să intre apa.
3- Când s-a ajuns la nivelul dorit închideți dopul superior ( fig. 
1-1 ) asigurându-vă că acesta este perfect închis. 
4- Odată demontată structura spălați modulele și lăsați apa să
iasă îndepărtând dopul ( fig. 1-3 ), șuruburile, îmbinările și
plăcile de ancorare.
5- Deschideți toate cele 3 dopuri de pe modul pentru a putea
permite aerului să circule în interior.

REGLAJ VARIABILREGLAJ VARIABIL

fig. 1



Pentru o ancorare corectă a unei structuri TAFF este necesar să se cunoască tipologia, adâncimea și curentul
apei precum și condițiile meteo predominante.
Pe mare deschisă sau în locuri neprotejate se recomandă o ancorare cu lanțuri/frânghii asigurate de greutăți
pe fundul apei (cazul A), în cazul în care fundul apei este stâncos asigurat direct de stânci. Într-o lagună sau
un lac de adâncime relativ mică se recomandă o ancorare cu stâlpi (cazul B).
TAFF furnizează accesoriile utile pentru orice tip de ancorare și, dacă se solicită, consultanță și proiectare
pentru sistemul potrivit. 

ANCORAREA 1 DIN 2ANCORAREA 1 DIN 2

Exemplu de ancorare cu greutăți ( cazul A)



Exemplu de ancorare cu tuburi/stâlpi (cazul B)

ANCORAREA 2 DIN 2ANCORAREA 2 DIN 2
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