
PROFESSIONAL 
PERFORMANCE FOR 

ACTIVE PEOPLE



ALUKIN – 
FÖR ETT 
AKTIVT 
BÅTLIV
ALUKIN Boats Sweden AB är från starten ett 

familjeföretag med en sann passion för båtar i 

den skandinaviska skärgården. Peter Nikula är 

båtkonstruktör och en av grundarna till ALUKIN 

aluminiumbåtar. Som en vän av enkelhet vände 

han på sitt finska efternamn Nikula och varumärket 

ALUKIN föddes. 

Hos ALUKIN aluminiumbåtar i Roslagen utvecklas 

och konstrueras aluminiumbåtar för både 

kommersiellt bruk och fritid. Båtarna byggs 

anpassade för tuffa nordiska väderförhållanden, 

där ALUKINS skrovkonstruktion och kvalitet i allt 

från svetsar till hög funktionalitet i varje detalj är 

avgörande för ett praktiskt och hållbart båtliv. 
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VARJE BÅTMODELL HAR SIN HISTORIA
Varje båtmodell som vi tagit fram är frukten av ett samarbete med våra kunder. Det 

har funnits ett behov, som vi med vår erfarenhet hjälpt till att fylla. Idag är ALUKIN 

aluminiumbåtar ett av skärgårdens mest eftertraktade aluminiumbåtsmärken.  

Båtarna har blivit kända för sina exceptionella sjöegenskaper genom hela 

fartregistret, sin gedigna konstruktion och kvalitet som borgar för ett hållbart 

båtägande för både arbete och fritid.

EN DEL AV NIMBUS-GRUPPEN
På ALUKIN är vi stolta att från 2018 vara en del av Nimbus-gruppen. Nimbus 

Boats Sweden innefattas av flera varumärken i olika segment av premiumbåtar 

och består av återförsäljare med fullservicemarinor samt partners i Sverige och 

i övriga världen.  Nimbus varumärken omfattar Nimbus, Paragon och Alukin 

och i koncernen ingår även Finska Bella Boats med varumärkena Bella, Flipper, 

Aquador och Falcon.  
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Peter Nikula är båtkonstruktör och en av grundarna till ALUKIN aluminiumbåtar. 

Som en vän av enkelhet vände han på sitt efternamn Nikula och varumärket 

ALUKIN föddes. 

FUNKTIONALITET
I våra båtar har alla detaljer en funktionell nytta. Alla ytor är genomtänkta och ergonomiska, för 

ett mångsidigt och praktiskt användande. Funktionalitet är vårt största fokus när vi designar våra 

båtar.

Rejäla grabräcken och gott om utrymmen på rätt ställen är exempel på viktiga faktorer för att 

säkert kunna ta sig runt, i och ur båten på ett enkelt sätt. För att optimera funktionaliteten ett 

steg till erbjuder vi möjlighet till en rad anpassade lösningar i våra arbetsbåtar. 
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HÅLLBARHET 
Många av våra båtar används för kommersiellt bruk där det är extra viktigt att 

båtarna tål tuffa förhållanden och en oöm hantering. 

Vår skrovkonstruktion som tillhör marknadens starkaste, bygger på tvärsgående 

bottenstockar och längsgående vinkelprofiler som gör skrovet extremt styvt 

och hållfast för vridkrafter och vattnets krafter. Skrovets samtliga skarvar är 

helsvetsade från in- och utsida, ett gediget hantverk. 

Räcken och targabåge är tillverkade av 40 mm:s aluminiumrör. Alla båtar 

ytbehandlas med ett SEAL-system, en patenterad kemiskt bunden ytpassivering 

som tagits fram specifikt anpassat efter våra båtar. På så vis kan vi ytterligare 

förlänga aluminiumets livslängd, förstärka dess egenskaper och göra det enklare 

att hålla båten ren.

#sjöliv
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KOMFORT
Hög komfort är viktigt, både för kommersiella brukare och fritidsanvändare. 

Interiören i hyttbåtarna utgör en behaglig och dämpad miljö där komfort och 

ergonomi är prioriterat. En hållbar och stilren interiördesign, med bekväma 

Grammerstolar, belysning med dimmerfunktion och ledbelysning i mittgång är 

standard i alla hyttbåtar.

Önskar man det lilla extra så erbjuder vi komfortpaket med panoramaglastak, 

textil inredning och extra tillbehör som gör båtlivet till det perfekta utifrån 

varje användares behov. 
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SÄKERHET
Om man prioriterar funktionalitet och hållbarhet får man också en hög säkerhet. 

Styrkan i ALUKIN:s skrovkonstruktion är testad av användare med de allra högsta 

kraven på säkerhet, där sjöegenskaper i ett välbalanserat skrov är avgörande. 

Under den svetsade durken är botten fylld med flytdynor som fungerar som 

flytkropp om båten skulle fyllas med vatten. Skrovet är designat för de bästa 

köregenskaperna i hela fartregistret och byggt för de hårda väderförhållanden 

som det skandinaviska klimatet ofta bjuder på.
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Klas Henriksson, Roslagens Jakt och Fritid

FRITIDSBÅTAR 
MED TRYGGA 
SJÖEGENSKAPER
Vår vision är att förlänga och underlätta båtlivet för människor med en aktiv livsstil. Vårt signum 

är funktionalitet, hållbarhet och säkerhet i kombination med hög komfort. Våra hyttbåtar finns i 

fler modeller och storlekar för ett mångsidigt behov. 

Your supplier of 
rubber and hoses

e.se
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”EN PRAKTISK, MÅNGSIDIG OCH FUNKTIONELL BÅT”
Klas Henriksson jobbar på Roslagens Jakt & Vilt, som arbetar med viltvård, naturupplevelser och 

jaktarrangemang i skärgården. Företagets ALUKIN-båt har allt som Klas kan önska sig. 

Roslagens Jakt & Vilt har på kort tid vuxit till att idag vara Sveriges största arrangör av jakt i 

skärgården, som är en fantastisk resurs och som ger gästerna stora upplevelser. Säsongen för 

verksamheten är framförallt vår, höst och vinter. 

– Jakten i skärgården ställer höga krav på båten, vi jagar ofta långt ut till havs i tuffa förhållanden.

Vintertid händer det att vi tvingas gå genom is för att komma dit vi ska, berättar Klas Henriksson.

UPPFYLLER ALLA KRITERIER
De viktigaste kriterierna vid val av båt var därför att den skulle vara säker, tålig och funktionell. 

Eftersom det finns gäster ombord på båten måste den helt enkelt vara säker. De tuffa 

väderförhållandena, särskilt under höst och vinter, kräver en hållbar och tålig båt. Funktionaliteten gör 

att det enkelt går att få med mycket last, som fyrhjulingar, fällt vilt, packning och passagerare. 

– Vår ALUKIN är en praktisk, mångsidig och funktionell båt som underlättar mycket för vår

verksamhet. Den smidiga bogrampen fram underlättar i- och urstigning av passagerare samt lastning

av utrustning och packning. Ofta kan transporterna bli långa, men båtens prestanda och de goda

sjöegenskaperna gör att resorna går snabbt, bekvämt och smidigt.

Roslagens Jakt & Vilt har satsat på en väderskyddad och robust hyttbåt, vilket värmt gästerna under 

kalla och bistra vinterdagar.

– Att ha en bekväm och oöm hyttbåt i aluminium har varit en förutsättning för att kunna ge sig ut i

skärgården under sådana dagar.

Din gummi- & 
slangleverantör

www
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SLITSTARKA 
ARBETSBÅTAR 
FÖR ALLA BEHOV

Våra arbetsbåtar är riktiga arbetshästar som tål tuffa väderförhållanden. I en 

kommersiell verksamhet är det extra viktigt, här kan varje stopp kosta stora 

summor. ALUKIN:s arbetsbåtar kan också anpassas efter användarens behov och 

har ett brett användningsområde. De används både i kommersiella syften såväl 

som av människor med en aktiv fritid. 

”ETT BRA MODELLPROGRAM”
AB Sjöliv är ett entreprenadföretag verksamt i Stockholms skärgård och arbetar både med 

klassiska markentreprenader och marina entreprenader. Företaget har satsat på ett flertal båtar 

från ALUKIN och är mycket nöjda med sitt val.

– Vi behöver båtar som är välbyggda, sjövärdiga, representativa, sköna att köra och bra att

lasta och därför föll valet på ALUKIN, berättar Rikard Beckman på Sjöliv.

Rickard Beckman lyfter också fram att ALUKIN i grunden har ett bra modellprogram där Sjöliv 

kunnat anpassa sina båtar efter verksamhetens specifika behov. Sjöliv använder sina båtar alla 

isfria dagar på året och ibland även när det är is, alltså tio till elva månader om året.

MÅNGA FÖRDELAR
All verksamhet, och logistik, sker över vatten till fastigheter utan landaccess. Pråmarna är Sjölivs 

lastbilar och övriga båtar används för persontransporter och service. 

– Vi hyr också ut arbetsplattformar, pråmar och mindre båtar till större projekt och aktörer inom

den kommersiella entreprenadbranschen, berättar Rickard Beckman på Sjöliv.

‘‘ When you want outstanding comfort and

ergonomics, chose a Grammer seat!’’

#sjöliv
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Flipper Marin
Hamnvägen 8

Täby/Stockholm
08-544 44 240

www.flippermarin.se




