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Nimbus
Group

Exklusiva båtvarumärken
i skandinavisk design

Nimbus Group skapar minnesvärda upplevelser till sjöss för dig
som vill ha ett bekvämt båtliv med högsta graden av komfort
och kvalitet.
Bland vårt utbud av exklusiva varumärken finns ett brett sortiment av
fritidsmotorbåtar som passar olika båtägares behov och önskemål. Våra
kännetecken är klassisk skandinavisk design, hög kvalitet, komfort,
säkerhetstänkande och miljöfokus.

Skandinavisk design
Samtliga av våra varumärken har en klassisk skandinavisk design med utmärkta
sjöegenskaper. Förutom rena linjer och spatiösa utrymmen innebär skandinavisk
design ergonomiska och funktionella lösningar, medvetna materialval och stor
omsorg om detaljer.

Hållbarhet och miljö
Som en av Europas större båttillverkare har vi ett stort ansvar för hållbarhet
och miljö. Vår målsättning är att ge båtägare möjligheten att ha ett aktivt
sjöliv utan att det sker på bekostnad av miljön. Vårt miljötänk genomsyrar hela
båtbyggarprocessen, från miljöeffektiv design som sparar bränsle till val av
klimatsmarta konstruktionsmaterial som ökar livslängden och som är enklare
att återvinna.
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Nimbus Group
Stockholm
Hos Nimbus Group Stockholms tre marinor på Lidingö, i
Saltsjö-Duvnäs och i Täby hittar du ett stort utbud av nya
och begagnade båtmodeller från Nimbus Groups exklusiva
varumärken. Vi ger dig service i toppklass och hjälp att hitta
rätt båtmodell för dina behov.
Vi har båtarna i sjön ända till isen lägger sig och erbjuder provkörningar under
större delen av året. I våra visningshallar har vi ännu fler båtar och vi finns alltid till
hands för att ge dig tips och guidning.
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Nimbus Lidingö
Ängshyddevägen 1
08-584 905 70

Nimbus Saltsjö-Duvnäs
Strandpromenaden 26
08-716 60 60

Flipper Marin Täby
Hamnvägen 8
183 57 Stockholm
08-544 442 40
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Nimbus

Svensk design med
perfektion i varje detalj

Sedan 1968 har Nimbus tillverkat båtar som uppfyller kraven från den
medvetna båtägaren som uppskattar smart funktionalitet, komfort, säkerhet
och skandinavisk design. Egenskaper som är lika viktiga oavsett om du tar
en dagstur i skärgården, semestrar med hela familjen ombord, eller pendlar
från sommarstället in till stan. Nimbus passionerade team av båtbyggare har
mer än femtio års kunskap och strävar efter att uppnå perfektion i varje detalj.
Ambitionen är att göra ditt båtägande och liv ombord så bekvämt som möjligt.
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Nimbus
Weekender 9 –
Daycruiser för en
aktiv livsstil
Nimbus W9 är en nytolkning av Nimbus
klassiska day cruisers för personer och
familjer med en aktiv livsstil. W9 är en
snabb dagsturs- och weekendbåt med
övernattningsmöjligheter för fyra personer.
Formspråket är fulladdat med Nimbus
DNA och designelement från klassiska
modeller och smart funktionalitet gör livet
så enkelt och bekvämt som möjligt för alla
ombord. Vinnare av ”European Powerboat
of the year 2019”.
Längd: 9,35 m
Bredd: 2,95 m
Kojplatser: 2 + 2
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Nimbus Commuter 11
Nimbus C11 är en snabb och rymlig pendlarbåt som är lika
användbar för sociala sammanhang i sol och värme som för
transport i regn och kyla. Här färdas med enkelhet upp till
9 personer snabbt, skyddat och bekvämt. Det som skiljer
C11 från traditionella pendlarbåtar är, förutom att den är
enorm till storleken, att den enkelt kan förändra karaktär från
”stängd” till ”öppen” för att passa bättre till dagsaktiviteter
eller som semesterbåt för familjen.
Längd: 12,40 m
Bredd: 3,46 m
Kojplatser: 4
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Nimbus
Commuter

Design för ett bekvämt
båtliv året om

Nimbus Commuter 8
Nykomlingen Nimbus C8 är en fantastisk allvädersbåt med
en design som följer samma moderna stil som syskonen
i WTC-serien. Det innebär stora glasytor med mycket
ljusinsläpp, ett öppet däck och utombordare som ger en
toppfart på en bit över 40 knop med det större motorvalet.
Längd: 8,15 m
Bredd: 2,60 m
Kojplatser: 2

Nimbus Commuter 9
Nimbus C9 är en ändamålsenlig och snabbgående
”Commuter” byggd för att passa lika bra för året-runt
pendlande som för aktiva dagsturer eller längre dagsetapper
med övernattning. C9:an har formgivits för att göra det
dagliga båtlivet så enkelt och bekvämt som möjligt oavsett
om du reser ensam eller med passagerare. Här prioriteras
utrymme och funktionalitet som ger bästa tänkbara
lastbarhet och rörelsefrihet ombord.
Längd: 9,35 m
Bredd: 2,95 m
Kojplatser: 2 + 2
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Nimbus Tender
Lyxig komfort och mångsidig funktion

Nimbus Tender 8
Nimbus T8 är en gedigen, välutrustad och snabb walkaround-båt för dagsturer och vattensport. Stabil och säker
prestanda gör båten enkel att manövrera i hög hastighet
även under sämre väderförhållanden. Passar dig som
uppskattar stilren skandinavisk design och värdesätter
funktionella lösningar och komfort. Övernattningsmöjligheter
för två.
Längd: 8,15 m
Bredd: 2,60 m
Kojplatser: 2

Nimbus Tender 9
Nimbus T9 är en dagstursbåt för dig som uppskattar
skandinavisk design och värdesätter genomtänka lösningar
och praktiska funktioner. Ombord på T9 får du ett
komfortabelt och tryggt båtliv med nästintill obegränsade
möjligheter. Båten är något av en kameleont och kan
anpassas till de flesta situationer – pendling till fritidshuset,
vattensporter, fiske, övernattning eller sociala aktiviteter
ombord tillsammans med vänner och familj. Går att få med
utombordare singel eller dubbelmontage.
Längd: 9,35 m
Bredd: 2,95 m
Kojplatser: 2
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Nimbus T11
Förpackad i modern skandinavisk design är Nimbus T11 en
lyxig daycruiser med plats för upp till 12 personer att umgås
eller delta i aktiviteter. Båten ger även utrymme för alla
ombord att sitta i körriktningen i högre hastigheter. T11:an
har en stor lounge med justerbara sittplatser, flera solstolar,
möjlighet till gyrostabilisering, XXL-förvaring för redskap
och leksaker och ett imponerande stort däcksutrymme.
Funktioner som joystick, autopilot och virtuella ankaret
Skyhook kan också väljas som tillval och gör livet till sjöss
enkelt och bekvämt.
Längd: 12,40 m
Bredd: 3,46 m
Kojplatser: 4

15

Nimbus
Coupé Cruisers
Rymlig design för
sociala aktiviteter

Nimbus 305 Drophead
Nimbus 305 Drophead är en stor och öppen dagstursbåt
som passar för bekväma helger och dagsutflykter. Båten
är byggd på det nya Smart Speed-konceptet för att skapa
maximal komfort för alla ombord vid alla hastigheter.
Design och funktion är optimerad för sociala aktiviteter och
underhållning ombord.
Längd: 10,07 m
Bredd: 3,25 m
Kojplatser: 4 + 2
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Nimbus 305 Coupé
Nimbus 305 Coupé bjuder på en robust och smart
funktionalitet med eleganta linjer och sidewalk-design.
Perfekt för avkoppling eller sociala aktiviteter med vänner
och familj. Båtens interiör har fantastisk kvalitet och atmosfär
med rymliga ytor. En modern, superfunktionell båt perfekt för
ett okomplicerat och trevligt liv till sjöss.
Längd: 10,07 m
Bredd: 3,25 m
Kojplatser: 4 + 2

Nimbus 365 Coupé
Internationellt prisbelönad båt full av smarta funktioner som
ger den medvetne båtägaren ett bekvämt och säkert båtliv.
Båten är speciellt utformad för familjer som vill njuta av ett
aktivt liv till sjöss med härliga helgkryssningar och längre
resor medan de bor bekvämt ombord. Nimbus attraktiva
sidewalk-design ger gott om utrymme och stor rörelsefrihet.
Längd: 11,56 m
Bredd: 3,50 m
Kojplatser: 4 + 2
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Nimbus 405 Coupé
Största båten i Nimbus Coupé-serien är designad för familjer eller par som
vill tillbringa mycket tid till havs och både vill ha härliga utomhusytor med stor
rörelsefrihet och en mysig hytt för middagar och umgänge när vädret inte är på
topp. Taket sträcker sig långt ut över akterdäcket så att man kan sitta ute med
bra skydd. Den perfekta allväderscruisern med flera funktionella lösningar för ett
bekvämt och härligt båtliv.
Längd: 13,33 m
Bredd: 3,86 m
Kojplatser: 6
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Nimbus 405 Flybridge
Hos Nimbus 405 Flybridge har ingenting sparats på när det kommer till design
och funktionalitet – resultatet är en vacker båt med fantastisk atmosfär och
multifunktionella sociala utrymmen. En modell byggd för båtfolk som vill bo
bekvämt, ha gott om utrymme för sociala aktiviteter och många smarta funktioner
som underlättar livet ombord.
Längd: 13,33 m
Bredd: 3,86 m
Kojplatser: 6
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Nimbus E-power

- ett tyst och klimatsmart alternativ
Tekniken bakom eldrift har gjort enorma framsteg de senaste åren och är nu
tillräckligt mogen för att användas även i fritidsbåtar. Som ett led i Nimbus
miljöstrategi som omfattar design, konstruktion, materialval och produktion
presenterade Nimbus en prototyp till en helt eldriven familjebåt redan 2010.
Nu erbjuder vi Nimbus E-Power – ett tystgående och klimatsmart alternativ till
bensin och diesel. Båtarna utrustas med Torqeedo Deep Blue elmotor med BMW i
batterier. Torqeedo är världsledande på eldrivna motorer för fritidsbåtar. Vid en fart
på ca 6 knop kan räckvidder på upp till 34 Nm uppnås. Typisk laddningstid är 8
timmar (230 V) respektive 4 timmar (380 V).
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Simrad
Simrad Yachting har funnits ända sedan 1946 och grundades av en rad pionjärer
inom marinteknologi. Denna passion för livet till sjöss och drivkraft för innovation
att underlätta och förhöja upplevelse av att köra samt äga båt delar vi med Nimbus
vilket även lett till vårt långa samarbete.
Nimbus båtar levereras som standard med Simrad produkter för att ge våra kunder
tillika användare en tryggare och mer njutningsfull tid på sjön med ett komplett
utbud av navigationslösningar, kommunikationsutrustning och instrument.
Utrustningen är inte bara ett tillbehör på båten utan en del av helheten, en känsla
av trygghet och komfort. Simrad är inte bara produkter som du kan lita på utan
fokuserar också på att erbjuda marknadens mest tekniskt banbrytande och
praktiskt användbara.
Nimbus tillsammans med Simrad Yachting förstärker känslan av premium, modern
förarmiljö med intuitivt gränssnitt med möjligheter att ansluta flera funktioner
ombord för total kontroll.
När du väl är till sjöss kan utrustningen du använder göra skillnad mellan en bra
dag till en magisk dag. Vi har ett starkt fokus på hög kvalitet och driftsäkerhet som
återspeglas i vårt breda utbud av prisbelönta produkter och ser till att du når din
destination varje gång med ett leende på läpparna.
Kom och testkör en båt eller titta närmare på våra produkter för en ny upplevelse på
sjön med modern teknik som ser till att du får ut mesta möjliga av din tid till sjöss.

21

Aquador

Exklusiv familjebåt
i nordisk design

Aquador är eleganta, men ändå praktiska båtar med innovativa högteknologiska
lösningar och alla de funktioner kräsna båtförare väntar sig. Framförallt
uppmärksammas båtarna för sina generöst tilltagna sociala ytor och bekväma
boutrymmen. Båtarna byggs enligt högsta standard för säkerhet, bekvämlighet
och sjövärdighet av ett team av proffs som inte lämnar något åt slumpen.
Hantverk och materialval är på högsta nivå – endast det bästa är gott nog.
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Aquador
Hard Top
Aquador 25 HT
Marknadens hetaste och mest eftertraktade hardtop,
Aquador 25 HT har en generös planlösning med väl tilltagna
ytor där många kan umgås. I pentryt finns allt: Keramikhäll,
stort utdragbart kylskåp, diskho med färskvatten och
praktiska avställningsytor. I den rymliga ruffen med
dubbelkoj och stickkoj finns ett separat wc-utrymme.
Hardtop-taket som täcker halva sittbrunnen ger inte bara
skydd för väder och vind utan är även ett välkommet skydd
för riktigt solstekande dagar.
Längd: 7,97 m
Bredd: 2,56 m
Kojplatser: 3 + 2

Aquador 28 HT
Aquador 28 HT är Sveriges mest uppskattade hardtop, känd
för sina generösa ytor och smarta inredningsdetaljer. Här
bor sex personer bekvämt, med stort välplanerat pentry och
inventiöst wc/dusch-utrymme. Den generösa loungesoffan
med direktutgång till den imponerande badplattformen, gör
att hela familjen kan vara aktiv och inte trampa varandra på
tårna. Ett smart, lätthanterligt kapell förvandlar sittbrunnen
till en skyddad sommarveranda. Med den moderna snåla
Mercurydieseln, får du en behaglig marschfart på 22–28
knop.
Längd: 8,55 m
Bredd: 3,05 m
Kojplatser: 4 + 2
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AQUADOR

Avkoppling och
			nöje ombord
i alla väder
Aquador 30 HT
Aquador 30 HT har ett högt skyddande tak där du står eller
sitter skyddad för alla väderförhållanden. Ombord imponerar
den eleganta och ljusa inredningen med stryktålig
”skinnklädsel” och vaxad teak. Båten har en yteffektiv
planlösning, där många kan umgås. Det öppna akterpartiet
med u-soffa för tankarna till en lounge. Här finns plats för
sju personer att sitta runt det stora matbordet. Soliga dagar
blir soffan en underbar solbädd genom ett knapptryck på
det elmanövrerade bordet. Att pentryt finns uppe i båten
i anslutning till bordet är uppskattat av många. Detta är
klassisk, nordisk design när den är som bäst.
Längd: 9,15 m
Bredd: 3,10 m
Kojplatser: 4 + 2

Aquador 35 AQ HT
Aquador 35 AQ ger begreppet salongsbåt en ny dimension.
Med ett stort elmanövrerat panoramatak, en helt
öppningsbar glasvägg mot akterdäck och stora glaspartier
har alla ombord god utsikt. Båten upplevs som ännu större
än den är då du lätt kan röra dig från för till akter och
bekvämt vistas på det stora akterdäcket eller den sköna
solbädden på fördäck. Badplattformen tillsammans med
akterdäcket ger en känsla av sjönära terrass, där man
umgås, badar och känner att livet leker.
Längd: 10,30 m
Bredd: 3,50 m
Kojplatser: 4 + 2
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Aquador 28 DC
Med sin enorma badplattform är denna daycruiser en riktig
sommardröm. Här får du plats med solstolar, badleksaker och
annat kul. Ankaret är helt dolt under en lucka i plattformen,
så att lekande barn slipper snubbla. Aquador 28 DC har en
yteffektiv planlösning med väl tilltagna ytor, där många kan
umgås och trivas. Den suveräna aktersoffan med tålig och
elegant ”skinnklädsel”, imponerar. Spontana middagar eller
bara häng med båtgrannar, är inget ovanligt när man har en
Aquador.
Längd: 8,55 m
Bredd: 3,05 m
Kojplatser: 4 + 2
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AQ

AQUADOR

UADOR
Daycruiser

Redo för familjeutflykter
i skärgården

Aquador 25 DC
Aquador 25 DC är en sportig och elegant familje-daycruiser
som ger stor körglädje och har en mjuk och stabil gång.
Sällan väcker en båtmodell så starka, och passionerade
känslor. Direkt när du kommer ombord märks att tillverkaren
har lagt ned mycket omsorg på att utveckla och förfina. Det
som imponerar mest är den enorma badplattformen med
plats för både solstol och badgäster – som ett soldäck med
direkt access till vattnet. En öppning i aktern med en liten
dörr gör att du kan gå rakt ned i sittbrunnen utan att behöva
kliva på dynan i aktersoffan.
Längd: 7,97 m
Bredd: 2,56 m
Kojplatser: 3 + 2
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Flipper

Sportig och lyxig daycruiser

Flippers båtar är byggda för båtägare som vill ta med sig familj
och vänner ut på sjön för att umgås, utan att göra avkall vare
sig på körglädje eller trygghet. Den hyllade norrmannen Espen
Thorup, som designat Flippers båtar, förenar det bästa från
flera världar – skandinavisk båtbyggartradition när den är som
bäst, hög prestanda varvat med smart, modern design och
ett elegant formspråk. Flipper vet vad marknaden kräver men
flyttar ständigt gränserna framåt för att alltid ligga i framkant
gällande teknik och prestanda.
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Flipper Daycruiser
Sommardröm för
nöjen till sjöss

Flipper 700 Daycruiser
Flipper 700 DC är avsedd för moderna båtmänniskor som
vill ha en båt för många olika aktiviteter. Det kan handla
om allt från spontanta dagsutflykter eller korta kvällsturer
till weekendäventyr med övernattningar. Båtens layout
möjliggör badutflykter där allt och alla får plats, även
barnens skrymmande badleksaker. Ombonad förruff med
bekväma kojer, gör övernattningen till en fröjd. Bekväma
säten överallt, smarta stuvfack, bra och lättillgängliga ytor
för både barn, vuxna och kanske vovvar, att bara vara, eller
springa på.
Längd: 7,17 m
Bredd: 2,48 m
Kojplatser: 2+3
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Flipper 650 Daycruiser
Att Flipper 650 DC är Sveriges mest sålda daycruiser
förvånar ingen idag. Med Mercury V6-200 hk trycker du
lätt på gasreglaget och båten glider smidigt upp i plan.
Motorns förträffliga vridmoment gör att hela familjen och allt
bagage kan åka med utan att båten känns tung i sjön. Utöver
gångegenskaperna är sittbrunnen det allra bästa med den
här båten. Den är väl tilltagen, och layouten tillåter att många
ombord känner sig hemma vare sig man vill sola, äta, sova
eller bara ”hänga”.
Längd: 6,74 m
Bredd: 2,46 m
Kojplatser: 2 + 2

Flipper 800 Daycruiser
Körupplevelsen i 800 DC är som en snabb sportbil. Mercury
V8-300 hk, med elreglage och elhydraulstyrning gör båten
till en riktigt kompetent högfartsbåt. Akterut i sittbrunnen
finns det gott om bekväma platser för den stora familjen.
Här finns också ett smart bord för spontana fikastunder.
Den lyxiga aktersoffan kan enkelt konverteras till en
bekväm solbädd eller extrakoj. En perfekt båt för dig som vill
ta med familj och vänner ut på sjön för vattenlekar, utflykter
eller för sporadiska övernattningar.
Längd: 8,05 m
Bredd: 2,54 m
Kojplatser: 2 + 2

Flipper 900 Daycruiser
Flipper 900 DC är en imponerande daycruiser, avsedd för
krävande båtmänniskor som uppskattar smart och innovativ
design. Båten är luxuös men samtidigt robust, med väl
tilltagna utrymmen för avkoppling och övernattning. En rymlig
förruff med masterbed, mittkabin och ett inventiöst wc/
duschutrymme för tankarna till större båtar. Den imponerade
sittbrunnen är smakfullt designad och erbjuder gott om
plats för upp till tio personer. Dubbla Mercury V8 300 ger en
behaglig toppfart på drygt 50 knop. Obefintlig planingströskel
gör att båten går tryggt och komfortabelt i alla farter.
Längd: 9,05 m
Bredd: 3,10 m
Kojplatser: 4 + 2
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Flipper 900 ST
– salongsbåt och
sportcruiser i ett

Flipper
Sport Top

Flipper har skapat en ny trend med en
modell som kan varieras på olika sätt.
Med det stora elektriskt manövrerade
taket stängt, får du en övertäckt salong
skyddad mot väder och vind. Med
värmaren påslagen kan du förlänga
säsongen och åka ombonat och fint långt
in i november. Flipper 900 ST är lite som
en klassisk salongsbåt i modern tappning.
När solen tittar fram kan du med ett
enkelt knapptryck förvandla 900 ST till
öppen sportcruiser av senaste design.
Längd: 9,02 m
Bredd: 3,15 m
Kojplatser: 4 + 2

33

Ansök om lån och ha allt klart när du hittar din pärla.
Med ett lånelöfte beviljat behöver du ingen kreditprövning i butik. Du ansöker
enkelt hemma och får besked direkt på skärmen. Lånelöftet gäller i en månad.

Ansök på ecster.se/bat
34

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Från båtdröm
till drömbåt.

FLIPPER

Båtförsäkring sedan 1916

www.atlantica.se
0200-27 27 27
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Alukin

Året runt-båt
för en aktiv livsstil

Alukin aluminiumbåtar tillverkas i Roslagen och är designade för personer med
en aktiv livsstil. Det är riktigt tåliga båtar som kan användas året runt. Styrkan i
Alukins skrovkonstruktion är testad och väl beprövad av användare som ställer
allra högsta krav på säkerhet och sjöegenskaper. Ergonomi och genomtänkta
detaljer för ett mångsidigt och praktiskt användande är i fokus vid design
och tillverkning. Ombord kan du röra dig säkert och fritt och alla funktioner
känns självklara. Med en Alukin kan såväl det kräsna proffset som den ivrige
fritidsskepparen alltid lita på sin båt.
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ALUK IN
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ALUKIN

Bowrider
– byggd för att tåla tuffa tag

Alukin DP 650
Populär bowrider i ny design från 2020.
Med fokus på komfort, ergonomi och
utrymme för både passagerare, förare
och packning har den nya designen
gett båten en helt ny silhuett. Som alla
Alukins modeller har den en extrem
styrka i ett helsvetsat skrov, rakt igenom
i aluminium och med en konstruktion
som tål de allra tuffaste miljöer. Den nya
DP 650:n har sittplatser för sju personer
där passagerarna sitter bekvämt och
skyddat i en U-soffa bakom förarsätena.
Förarmiljön har fått ett lyft med förbättrad
sikt och ergonomi med nya förarstolar
med justerbar rygg samt Grammers
högkvalitativa dämpningssystem.
Förvaringsutrymmena har fördubblats och
bränsletanken har ökats i volym till 160 l.
Längd: 6,50 m
Bredd: 2,30 m
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Alukin
Cabin

Slitstark pendlarbåt
för alla årstider

ALUKIN Cabin 650
Alukin Cabin 650 är en kompakt och sportig aluminium
båt med hytt och höga fribord, som passar för snabba
transporter i skärgården. En av många nyheter för i år är att
fribordshöjden har ökat med cirka 10 cm. Detta förstärker
känslan av säkerhet och inger förtroende när man kommer
ombord. Det inramade akterdäcket med akterdörr ger en bra
lösning för familjen som säkert och skyddat kan vistas även
på akterdäcket under färd, och samtidigt ger det en öppen
känsla i hytten.
Längd: 6,50 m
Bredd: 2,35 m

40

ALUKIN

Alukin Cabin 750
Alukin C 750 är en mångsidig hyttbåt som förenar nytta
med nöje året runt. Den har gott om förvaringsutrymmen
i hytten samt på för- och akterdäck och med stuvfack
längst fribordens insida. Två rejäla badplattformar i aktern
underlättar av- och ombordstigning, och bidrar även till att
effektivt rama in motorn. Och att det dessutom ger båten en
nästan elegant attityd, gör ju inget! Interiören är ombonad
och går att bädda upp mellan aktertofterna. Ståhöjd i hytten
är hela 190 cm!
Längd: 7,50 m
Bredd: 2,35 m
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Alukin Cabin Work 750
Alukin CW 750 har ett enormt fördäck på 2,50 m med öppningsbar klaff som
manövreras från förarplatsen och har en öppningsbredd på 1,28 m. Båten
är självklar för alla som bygger om i skärgården eller behöver transportera
fyrhjulingen smidigt ut till stugan. En väldisponerad hytt med suverän sikt i
alla väderstreck och en ståhöjd på hela 190 cm gör det lätt att trivas ombord.
Använder du båten långt in på säsongen kan du enkelt starta upp värmaren
via mobilen innan avgång.
Längd: 7,70 m
Bredd: 2,42 m
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Alukin Cabin Work 850
CW 850 är en riktig arbetsbåt som tilltalar skärgårdsfolk, vars båtsäsong kan
sträcka sig året runt. i den rymliga hytten finns gott om plats för åtta personer
att färdas bekvämt. Det stora lastdäcket ”sväljer” det mesta, såsom en fyrhjuling,
minigrävare eller annat skrymmande gods. Bogrampen fälls ner elektriskt mot
kajen eller direkt mot stranden, vilket gör all hantering av last nästan till ett
bekvämt nöje!
Längd: 8,50 m
Bredd: 2,60 m
Kojplatser: 2
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Alukin SCR 850
Genomtänkt, snygg och praktisk sportkabin med
trygga sjöegenskaper och stor körglädje. Helt enkelt en
pendlardröm i kombination med compact living när det
är som bäst. En omtyckt detalj är gångdäcket som är
halkmönstrat och hela 30 centimeter brett. Användarvänlig
design gör att man kan röra sig smidigt och säkert på
hela båten vilket uppskattas av barn, hundar och föräldrar.
Härliga sällskapsytor med öppen planlösning och stora
fönster som gör att salongen flödar av ljus.
Längd: 8,50 m
Bredd: 2,60 m
Kojplatser: 2 + 2
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Alukin
Sport Cabin

Pendlardröm för
medvetna båtägare

RANGER

Alukin SCR 950
Den största båten bland Alukins Sport Cabin-modeller.
Byggd för att förena hög komfort med ett praktiskt båtliv som
stäcker sig över flera årstider. Med det täckta fördäcket och
ruff i fören fyller modellen ett mångsidigt behov. Med sina
9,5 meter finns gott om utrymme för bekväma övernattningar
i kombination med snabba transporter för den som behöver
ta sig fram snabbt och säkert i alla väder. Väl utrustad med
bland annat panoramaglastak, värmare, dimmerbelysning
i hytt och ruff och separat WC. Möjlighet att utrusta med
dubbelmontage upp till 700hk.
Längd: 9,50 m
Bredd: 2,00 m
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Alukin
Walk Around

Snabb och säker
hyttbåt med extra allt
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ALUKIN

Alukin WA 950
Alukin WA 950 är båten för den som
behöver ta sig fram snabbt och säkert
i alla väder och årstider. Båten har
walkaround-däck med rejäla fribord med
grabbräcken runt om. Med sina 9,5 meter
finns gott om utrymme för bekväma
övernattningar. Här finns ett täckt fördäck
med rymliga kojplatser i fören, samt en
mindre akterruff för barnen längst bak
i hytten. Båten är mycket välutrustad
med bland annat panoramaglastak,
bogpropeller, ankarspel, värmare,
dimmerbelysning, fyra Grammerstolar,
pentry i passagerarpulpet och kylskåp.
Som i alla Alukins båtar finns gott om
stuvutrymmen både inne i båten och
på akterdäck. Kan utrustas med dubbla
motorer upp till 700hk.
Längd: 9,50 m
Bredd: 2,90 m
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Bekvämt
båtägande
och enkelt

Service i toppklass
På Nimbus Group Stockholm finns vi till hands året om för att ge dig som båtägare
bästa service. Vi utför reparationer och service av bland annat plastarbeten,
försäkringsskador och inredningssnickerier. Vi kan också hjälpa dig med
motorbyten och montering av instrument, bogpropellrar, ankarspel, kyl- och
värmesystem samt kapell.
Vinterförvaring
Vinterförvaring på Nimbus Group Stockholm innebär att du lämnar båten vid
vår brygga på hösten och hämtar den på samma plats på våren, rustad och klar
för sommarens färder. Enklare att äga båt blir det inte. Vi har förvaringsplatser
både inomhus (varm- och kallhall) och utomhus. Under förvaringen vårdar vi din
båt med största omsorg och sköter allt från rengöring, vaxning och målning till
funktionskontroll samt motor- och utrustningsunderhåll. Du väljer själv vilken nivå
av service du vill ha utifrån våra två olika servicepaket.
Finansiera din drömbåt
Vi samarbetar med Ecster och Swedbank avseende finansieringen av din båt.
Båten utgör säkerhet för lånet och kan kostnadsfritt lösas under löptiden.
Grundupplägget är en kontantdel om minst 20 % av båtens pris och resterande
del kan finansieras till mycket förmånlig ränta i upp till 20 år. En eventuell
inbytesbåt kan räknas som kontantdel. Sedvanlig kreditupplysning görs innan
krediten godkänns.
Vi säljer din båt
Genom vårt breda kontaktnät, attraktiva försäljningsställen och kunskap om
båtarna kan vi hjälpa dig att sälja din båt på bästa sätt. Vi samarbetar med
besiktningsmän, försäkringsbolag och finansieringsbolag för att skapa en bra affär
för både säljare och köpare. Många uppskattar tryggheten i att köpa sin båt genom
en etablerad marinhandlare. Vi hanterar hela processen från visning, provkörning
till kontraktskrivning. Vi visar båten vid vår försäljningsbrygga, annonserar på egna
hemsidor, Blocket, SökBåt och sociala medier. Vårt mål är att hjälpa dig till en
givande båtaffär, vare sig du vill köpa, sälja eller byta båt.
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Bella

Prisvärd och smart familjebåt
Bella är en finsk båttillverkare som erbjuder välutrustade,
smarta och snygga plastbåtar till mycket förmånliga priser.
Bella Boats är kända för sina innovativa lösningar som ger
trygga och dynamiska köregenskaper. Med hög kvalitet,
god komfort och tidlös, elegant design ger Bellas båtar
ett ekonomiskt och roligt båtliv.
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Bella 550 BR
En tur till landet, skärgårdskrogen, favoritviken, eller bara en kvällstur med barnen?
Bella 550 BR är den perfekta familjebåten för sommarens äventyr. Vägen ut
på vattnet har blivit snabbare, enklare och bekvämare! Bellas nya öppna BR är
framtagen för ett aktivt och smart båtliv. Båten är enkel att traila, och hanteras
smidigt på branta eller sämre naturramper. Det räcker med en vanlig familjebil för
att köra Bella bowrider på trailer. Att ha båten på trailer har stora fördelar. När
familjen vill åka på semester och utforska nya sjöar eller kompisarna vill fiska, är
det bara att styra ekipaget mot den kust som för stunden lockar mest!
Längd: 5,53 m
Bredd: 2,15 m

Familjebåten
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BELLA

Bella 640 DC
Bella 640 DC är Sveriges smartaste och mest prisvärda daycruiser med en
härlig öppen planlösning som gör att alla får plats. När du är ombord är det
svårt att förstå att båten är strax under sju meter, inklusive motorn. Den upplevs
som mycket större och känslan förstärks när du ger dig ut på fjärden. Med 150
hk har vi lyckats kombinera en sportig båt med en lugn familje-daycruiser med
kapacitet för mera!

Längd: 6,58 m
Bredd: 2,34 m
Kojplatser: 2 + 2

för sommarens

äventyr
53
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Falcon

Modern aluminiumbåt
med hög coolhetsfaktor
Aluminiumbåtar är i stort sett underhållsfria, vilket uppskattas av de flesta. Dock
tycker många att de känns lite råa. Det är här Falcon kommer in i bilden. Hos
Falcon kombineras det bästa från två världar med skrov i aluminium och exklusiv
inredning i plast. Falconbåtarna tillverkas i Finland och är anpassade till svenska
förhållanden. Det gör Falcon till en båt som passar båtägare som ställer höga
krav på funktion, sjöegenskaper och kvalitet.
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Falcon
Bowrider
Full fart i alla väder

Falcon BR 8
Falcon BR8 är en kompetent fritidsbåt, utvecklad med
fokus på körglädje och komfort. Den stora sittbrunnen
rymmer nio personer, och har smarta förvaringsutrymmen
där det mesta får plats. Tåligt aluminiumskrov, med
praktisk och trivsam plastinredning tilltalar den moderna
båtmänniskan. Båten passar dig som vill åka bekvämt,
tyst och säkert i alla farter. Med Mercury V8-300 hk är
toppfarten drygt 50 knop. Unik skrovisolering med särskild
ljuddämpning, sätter denna båt i en klass för sig. Med ett
lätthanterligt tvådelat kapell, som är konstruerat för alla
farter, kan du utmana fjärdarna i alla väder.
Längd: 7,06 m
Bredd: 2,60 m
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Falcon BR 5
Den minsta medlemmen i Falconfamiljen visar vad som
händer när utmärkta köregenskaper kombineras med
smarta utrymmeslösningar. Det här är en mångsidig båt som
är stark och smidig nog för de skarpaste kurvorna. Falcon
BR 5 har en extremt låg planingströskel redan från en
motoreffekt på endast 60 hk. Båtens många fina stuvfack
samt lagringsutrymmet under durk låter dig ta längre fiskeoch nöjesturer i full komfort.
Längd: 5,43 m
Bredd: 2,05 m

Falcon BR 6
Glid iväg tyst och mjukt eller dra på i högsta fart. Hur du
än kör, så kommer du inte att bli besviken. BR6:an är ritad
av den kända skrovdesignern Daniel Sundkvist som skapat
ett överlägset skrov. Det är en fröjd att köra denna tysta
aluminiumbåt på alla fjärdar i alla väder. Falcon BR6 har
ett utseende som karakteriseras av kompromisslös styrka.
Oavsett ur vilken vinkel du betraktar den, blir intrycket
detsamma – spännande, tuff och inspirerande. Det är en
imponerande båt med effektiva ytor och eleganta detaljer.
Längd: 5,94 m
Bredd: 2,19 m

Falcon BR 7
Falcon BR 7 har blivit storsäljaren bland lite större
aluminiumbåtar och är förmodligen den tystaste bowridern
på marknaden. Däck och innerline är i glasfiber för enkelt
underhåll och invändig trivsel. Durken är av räfflad aluminium
och har självläns för enkel hantering. Vi rekommenderar
Mercury V6-175 DTS, till Falcon BR7. Det är en modern,
beprövad, både pigg och kraftfull V6-motor som ger båten
total rättvisa i alla lägen och situationer.
Längd: 6,51 m
Bredd: 2,34 m
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Axopar

Framtidens premiumbåt

Axopars mångsidiga och bekväma premiumbåtar är fyllda av genomtänkta
och flexibla lösningar. De är lätta att hantera, säkra att köra och har mycket
goda sjöegenskaper som gör dem väl rustade för tuffa tag i skärgården. Den
banbrytande designen övertygar genom sin prestanda, smidighet och elegans.
Samtidigt är även priset konkurrenskraftigt. Bakom Axopar står de hyllade finska
båtkonstruktörerna som designat de framgångsrika båtvarumärkena Aquador,
XO-Boats och Paragon.
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Komfort,

prestanda och elegans

i skön förening

Axopar 22 Spyder
Snygga Axopar 22 Spyder är en riktig förarbåt som
erbjuder förstklassig hantering, sjövärdighet och säkerhet
i kombination med hög effektivitet och komfort. En smart
och användarvänlig båt för dig som vill pendla bekvämt
i alla väderförhållanden, året runt.
Längd: 7,20 m
Bredd: 2,23 m
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Finansiera
din drömbåt

Vi är stolta över vårt långvariga samarbete med
Nimbus och har ﬁnansierat fritidsbåtar i drygt 40 år.
Du kan låna upp till 80% av båtens pris, resten betalar du kontant eller
med en inbytesbåt. Din nya båt utgör säkerhet för lånet.
Återbetalningstiden styrs utifrån din ekonomi och vilken båt du köper.
Räntan är rörlig och du kan utan kostnad extraamortera eller lösa ditt
lån.

Hur? Din specialist i Nimbusgruppen
hjälper dig med en ansökan till oss.

Ett erbjudande från Swedbank och Sparbankerna.

Axopar 28 Cabin
Axopar 28 Cabin är det självklara valet för dig som vill ha en pigg, pålitlig och
säker båt som du kan gå ut med i alla väder. Perfekt för dig som bor i skärgården!
Hytten är mindre än på båtar i samma segment, men kan trots sin storlek, ta en
mängd olika skepnader. Genom att fälla ner aktersoffan, och vända stolarna bakåt,
förvandlar du snabbt matsalen till en dubbelkoj där natten kan spenderas. På
det rymliga fördäcket finns en stor social yta där fem personer kan sitta och äta.
Samma soffa kan även förvandlas till en solbrits under härliga högsommardagar.
Längd: 8,75 m
Bredd: 2,95 m
Kojplatser: 2
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Axopar 37 Cross Cabin
Axopar 37 Cross Cabin har en fascinerande design som kombineras med hög
funktionalitet. Oavsett om du tänker njuta av livet på sjön, fiska eller pendla i
skärgården är det här en båt som tillgodoser dina behov under årets alla månader.
Hytten är något mindre än hos andra båtar inom samma kategori men har trots det
plats för sju personer. Genom att vrida de två stolarna mot soffan skapas en trevlig
miljö för att avnjuta härliga måltider. På fördäcket finns en stor social yta med en
solbrits som rymmer fem personer.
Längd: 11,50 m
Bredd: 3,35 m
Kojplatser: 2
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Brabus

Skandinavisk design
möter tysk teknik

BRABUS båtar är resultatet av den banbrytande alliansen mellan
prisbelönta finska båtbyggaren Axopar Boats och den sedan länge etablerade,
högpresterande lyxbilsproducenten BRABUS. BRABUS exklusiva lyxbåtar är
noggrant handgjorda och håller högsta möjliga standard ner i minsta detalj.
Båtarna är designade för en utvald grupp båtägare som vill njuta av den mest
exklusiva båtupplevelsen med ultimat lyx, komfort och prestanda.
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BRABUS 28 – Shadow 500 Cabin, Black Ops
Exklusiva BRABUS Shadow 500 byggs för hand med fokus på precision och
kvalitet i varje detalj. En exceptionellt vackert designad båt med fascinerande
prestanda. Shadow 500 erbjuder en lyxig miljö med högsta möjliga komfort
ombord. Den perfekta båten för kvalitetstid med vänner och familj både vid
dagsturer och längre äventyr till sjöss.
Längd: 9,53 m
Bredd: 2,95 m
Kojplatser: 2
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BR ABUS

BRABUS

BRABUS 37 – Shadow 900 Cross Cabin
BRABUS Shadow 900 XC är den ultimata cross-overn oavsett om du söker
spänning eller bekvämlighet. Med högsta graden lyx och prestanda och alla de
skräddarsydda detaljer som är typiska för en BRABUS är det här en båt för dig
som vill ha det allra bästa. Till båten finns möjlighet att välja tillbehör som ett paket
med flera förvaringsutrymmen för äventyrsutrustning och livsstilsutrustning eller
den lyxiga och bekväma akterkabinen med ”queen size”-sovrum.
Längd: 11,73 m
Bredd: 3,35 m
Kojplatser: 2 + 2

Shadow
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Paragon

På havet 365 dagar om året

Paragon är den idealiska året-runt-båten för aktiva personer som är ute på havet
i alla väder. Båtarna har överlägsen prestanda och sjövärdighet och klarar att
möta de tuffaste tänkbara förhållandena till sjöss. Paragons säkerhet och kvalitet
bygger på många års erfarenhet av båtbyggnad och experthantverk i kombination
med omfattande samarbete med sjöräddningstjänster, kustbevakning och
båtracingförare. Båtarna som är tillverkade med innovativa mått och banbrytande
design är rymliga, praktiska och säkra. Att äga, köra eller bara vara ombord på en
Paragonbåt är en spännande upplevelse i sig.
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Paragon 25 Cabin
Kabinbåten för dig som inte vill stanna på land när vågorna går höga och vinden
blåser. Paragon 25 Cabin kombinerar design med sportig prestanda och säkra
marina funktioner för alla väderförhållanden. Tack vare den djupa V-botten ger
båten oslagbar komfort i sjön i sin klass. Däcket på Paragon 25 är ett spoldäck.
Om en våg bryter över däcken påverkar inte vattenmassan båtens styrförmåga eller
stabilitet, eftersom vattnet helt enkelt spolas rakt ut och strömmar tillbaka i havet.
Längd: 8,52 m
Bredd: 3,00 m
Kojplatser: 2
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PAR AGO

PA R AGON

Paragon 31 Cabin
Paragon 31 Cabin kombinerar rena linjer och modern, innovativ skandinavisk
design med sportig prestanda och utmärkt sjövärdighet. Den nya 31 Cabin
har byggts om inifrån och ut till en ännu bättre arbetsbåt året runt. Materialen
är robustare och mer slitstarka. Finns med olika interiörlayouter beroende på
användningsbehov.
Längd: 10,59 m
Bredd: 3,38 m
Kojplatser: 3

N Cabin
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Paragon
Flybridge
– pendlarbåt för tuffa förhållanden
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Paragon 31 Flybridge
Nya 31 Flybridge har byggts om till en supersnabb året runtpendlarbåt, byggd för att klara de tuffaste förhållandena.
Nya 31 Flybridge kan bära mer kraftfulla motorer och
har mer utrymme för verktyg, systeminstallationer och
säkerhetsutrustning. Den extra längden förbättrar redan
utmärkta sjöegenskaper och minskar planeringströskeln.
Det bakre däcket är helt jämnt, med effektiv dränering, för
att ge maximal yta och har gott om förvaring både över och
under däck. Akterdäcket har en valfri sittplats med kuddar
och ett bord som gör det till ett perfekt socialt område för
6–8 personer.
Längd: 10,59 m
Bredd: 3,38 m
Kojplatser: 4
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Båtutbildningar
för ett säkert och
roligt sjöliv
Vi erbjuder våra kunder ett brett kursprogram till rabatterade
priser. Här finns kurser både för dig som är erfaren båtägare
och för dig som vill upptäcka båtlivet och skärgården på egen
hand för första gången.
Om du äger en båt och vill kunna utnyttja dess fulla potential eller om du lära dig
mer om vett och etikett på sjön kan en båtutbildning komma väl till hands. Kanske
är du nybörjare eller så har du länge använt båt, men har köpt en ny modell som
du vill lära dig mer om. Visionen är att berika båtlivet med kunskap för att skapa
möjligheter för fler människor att färdas säkert ute i vatten och skärgårdar.

Exempel på utbildningar:
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