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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

670 DC skapad på användarnas villkor! 
Bara en båtägare kan avgöra om en stor 
sittbrunn eller många säten är det bästa 
alternativet. Från en båtägare får man 
konstruktiv användarinformation om till 
exempel placeringen av såväl pentryt som 
wc:n, samt möjligheter med kojplatserna och 
andra detaljer som gör livet bekvämare 
ombord. Båtägaren vet själv när manövrering 
och körupplevelsen är optimal. En båt är ett 
verktyg att förverkliga drömmar med. Vi på 
Flipper Marin är stolta över att kunna erbjuda 
Flipper 670 DC som är ett helt nytt tänkande 
vad gäller båtdesign. 
 

 
 
Frihet när du vill och vart du vill! 
Flipper 670DC är, konstruerad för den 
moderna båtmänniskan som vill ha en båt för 
många olika aktiviteter. Att enkelt kunna 
komma iväg på spontana dagsutflykter, en 
kvällstur eller weekendäventyr med 
sporadiska övernattningar, är något man 
prioriterar högt idag. Båtens layout möjliggör 
badutflykter där alla får plats med pick och 
pack. Rymlig förruff med bekväma kojer, gör 
övernattningen till en fröjd. Bekväma säten 
överallt, smarta stuvfack, många och bra ytor 
att vara (springa) på för barn och vuxna, gör 
Flipper 670DC till det perfekta verktyget för 
vattenlekar och andra äventyr i Skärgården. 
 
Smarta lösningar! 
Det smarta gasolköket finns dolt och 
lättillgängligt framför passagerarsätet. Här 
finns en vask med snygg armatur för 
dricksvatten och under sätet finns det ”coola” 
kylskåpet. Mitt under durken finns det enorma 
stuvfacket som rymmer det mesta en familj 

kan tänkas ta med sig i en båt. Akteröver finns 
platser för den stora familjen, här finns också 
det smarta och snygga bordet för spontana 
fikastunder eller generösa måltider i goda 
vänners lag. Den rymliga aktersoffan 
konverteras enkelt till en bekväm solbädd för 
tre och kan nyttjas nattetid som sovplats, och 
tillsammans med den generösa durkytan, den 
enkla och säkra passagen ut på 
badplattformen, blir upplevelsen fulländad.  
 

 
 
I vått och torrt! 
En modern daycruiser skall fungera minst lika 
bra när solen skiner som när det ösregnar. 
Flipper 670 DC är utrustad med ett smart 
kapell som för tankarna till en cabriolet. När 
vädret överraskar fäller man enkelt upp 
aktersoffan, fäller fram hela kapellet som vilar 
på gasdämpade stöd och på så sätt kan man 
lugnt och smidigt knäppa fast och sen har man 
ett härligt uterum med fri utsikt och full 
ståhöjd. 
 

 
  
Konstruktiv design! 
De nya Flipper-båtarna har en design som 
hänför vid första ögonkastet. Båtarna har en 
särskild attityd som utstrålar både stil och 
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känsla. T.ex. är förarplatsen mycket bekväm 
och säker, som i en modern bil. Centrerad på 
instrumentpanelen, och i blickfånget, sitter en 
stor 9-tums GPS snyggt flushmonterad. Man 
sitter väl skyddad bakom den eleganta 
vindrutan och det finns gott om plats för 
passagerare som vill vara aktiva i 
”båtåkandet”. Att den eleganta framrutan 
dessutom erbjuder en dörr i mitten, för enkel 
och säker passage upp på fördäck, 
kompletterar intrycket av konstruktiv design. 
 

 
  
Drömbåt för den moderna båtägaren! 
Flippers nya serie är moderna båtar med höga 
prestanda och modern design. Perfekt för 
dagens behov av båtar där båtägarna vill ha en 
pålitlig och behaglig upplevelse på sjön. Enligt 
båttidningen Båtliv tillhör de som åker Flipper, 
Sveriges mest nöjda båtägare. Det gäller såväl 
kvaliteten på båten som själva ägandet, 
ekonomin, servicen och underhållet. 
 

 
 
All Inclusive! 
Flipper Marin introducerade begreppet ”All 
Inclusive” i båtbranschen. Den som köper en 
båt av Flipper Marin kan enkelt se att det 
mesta ingår och detta till ett mycket bättre 

pris. Det är skillnad på välutrustad och All 
Inclusive och köparen slipper fundera och 
tänka ut vad som behövs inför första 
säsongen, det har vi redan gjort! Enkelt, 
tydligt och mycket förmånligare för köparen. 
 

 
  
Bästa andrahandsvärdet! 
Flipperbåtarna har tillverkats i över 50 år och 
länge varit ledande inom skrovdesign och 
produktutveckling. Många båtägare idag, har 
vuxit upp i en Flipper och även om inte 
båtarna ser ut som förr, känner man igen de 
genomtänkta lösningarna, för trivsel och 
säkerhet ombord. För många är det därför 
självklart att fullfölja traditionen i familjen och 
välja en båt som ger så mycket för pengarna 
och samtidigt är en trygg investering i ett långt 
härligt båtliv. 
 

 
 
Flipperbåtarna ser du hos Flipper Marin! 
Välkommen till vår moderna utställningshall i 
Täby.  Här visar vi alla Flippermodeller, vi 
erbjuder provturer på Stora Värtan, smarta 
paketlösningar ”All Inclusive”, bra försäkringar 
och finansiering. Vi på Flipper Marin tycker om 
nöjda kunder! Hamnvägen 8, Täby/Stockholm, 
Tel: 08-544 44 240, www.flippermarin.se 


