Nyhet!
Köp vårt nya båt och båtlyftspaket och ge dig själv ett enklare båtliv
och en längre båtsäsong!
AluCraft 16 är konstruerad för att klara tuffa nordiska förhållanden. Både material och detaljer
uppfyller alla krav ett aktivt sjöliv ställer.
Vår 16-fotare är en styrpulpetbåt byggd för persontransporter under årets alla tänkbara förhållanden.
Trots sina nätta mått färdas du tryggt och säkert även i hög sjö.
AluCraft 16 är en båt att ha roligt med. Båten passar utmärkt för vattenskidor, wakebord och annan
vattensport.
Det är dessutom en smidig modell för fiske som snabbt går upp i planing.

AluCraft 20 SP är det självklara valet för dig som lever i skärgården och vill ta dig fram året runt.
Båten är konstruerad för att tillgodose högt ställda krav på trygga, men samtidigt roliga och fartfyllda,
transporter.
Material och detaljer är dimensionerade för att klara de villkor ett åretruntanvändande i skärgården
ställer. Vår 20-fotare har redan blivit en bestseller hos skärgårdsborna, ett bevis gott nog på att vi har
lyckats.
Båten är byggd för nordiska förhållanden och utrustad med en extra bred styrpulpet där du sitter
komfortabelt i dubbelsoffa.
Höga vågor eller is är inga problem. I kombination med det tåliga och underhållsfria skrovet uppfyller
den alla krav som ställs på en pålitlig trotjänare.
Med en AluCraft 20 SP klarar du både tuffa transporter och hårda arbetspass. Att det dessutom är en
utmärkt båt för vattensporter, lek och fiske behöver vi väl knappast tala om.

Nu kan du köpa din AluCraft 16 och 20 SP komplett med båtlyft!
Båtlyften ger dig en större frihet och ett enklare båtliv med en stor mängd fördelar, bland annat.
•
•
•
•
•

Du slipper det tråkiga och kostsamma jobbet med bottenmålning och hjälper miljön!
Du kan använda din båt när du vill så länge det är isfritt.
Du kan vinterförvara direkt på lyften.
Ingen el behövs, inga eller mycket låga driftskostnader.
Läs mer på www.dockymarin.se

AluCraft 16 inkl. 50 hk Yamaha och Docky Marin båtlyft MC 1,0. Allt levererat
och klart installerat vid din brygga*. Total pris ink. moms: 248 900:-

För mer information kontakta oss via Nordwallmarin.se

AluCraft 20 SP inkl. 115 hk Yamaha och Docky Marin båtlyft MC 1,2. Allt
levererat och klart, installerat vid din brygga*. Total pris inkl. moms: 399 900:-

(* Gäller inom 150 km omkrets från Nordwall Marine)
Hela kampanjen gäller t.o.m. augusti 2014.

För mer information kontakta oss via Nordwallmarin.se

