
l!I 
STOREBRO 

TRUE SCANDINAVIAN 

- -2014--





Under snart 70 år har Storebro Boats 
vårdat och utvecklat sin skandinaviska 

båtbyggartradition i de småländska 
skogarna Arvet förvaltar vi med värme och 
stolthet, samtidigt som historien nu tar ett 

stort kliv framåt. Storebro är tillbaka 



STOREBRO 
435 COMMANDER 

435 Commander har allt som kännetecknar en äkta 
Storebro, det handlar om en gedigen och exklusiv 

långfärdsbåt med generösa utrymmen samt 
en lättillgänglig men ändå skyddad flybridge. 

------------lI(-------------

G
enom att kombinera skandinavisk 

design med utprovad teknik erbjuder 

Storebro 435 Commander en perfekt 
balans av lyxig komfort, hög användarvänl ighet 

och fina prestanda. 

Det noggrant utvecklade och testade skrovet 

ger trygga egenskaper. Bränsleekonomin är god 

och ljudnivån är bland de lägsta i klassen. 

Storebro 435 Commander är en trygg båt, 
lättkörd i alla vatten. 

Utrymmena är goda och en familj kan utan 

besvär bjuda in ytterligare gäster, el ler låta barnen 

ta med sina vänner. Vä l t illtagna sociala ytor och 
generösa fönsterpartier ger bra ljusinsläpp bidrar 

t ill en luftig och trivsam atmosfär. Planlösningen 

okomplicerad och effekt iv. 

Styrhytten är integrerad i främre delen av 

däcksalongen enl igt den moderna to lkn ingen 

av pilothouse design. Fördelarna är flera, tack 
vare dörrarna på båda sidor nås smidigt och lätt 

båda sidodäcken och fördäcket Förtöjningar 

och landstigningar blir både enklare och säkrare i 

jämförelse med konventionel la lösningar. 
Dörrarna ger större ljusinsläpp och extra 

vent ilation under varma sommardagar. 
Ti ll och från flybridge tar man sig enkelt och 

säkert via den invändiga trappan. 

Den öppna planlösningen mellan styrhytt och 
salong ger fin rymdkänsla. Inredningen präglas 

av fina materialval. textilier i sobert ljusa ku lörer 

kontrasterar mot mahognyhantverket 
Mycket arbete har ägnats åt den behagliga 

ljussättningen med energisnål LED-armatur. 

l STOREBRO 435 COMMAN DER går det 
högklassiga utförandet inte ut över funktionen. 

Vä l till tagna stuvutrymmen och ett smart pentry 

underlättar livet ombord. 
Praktiska lösningar är ett signum för 

Storebro, precis som omsorgen i deta ljerna. 

Utrustningsnivån är hög i standardutförandet och 

erbjuder flera alternativ. Til lvalsmöjligheterna är 

många och varje båt skräddarsys efter kundens 

unika önskemål. 
Akterdäcket med sin L-formade soffa är väl 

t illtaget och en given plats för avkoppling och 

umgänge. Badplattformen avrundar båtens hela 

bredd. Här stuvas enkelt en jolle samtidigt som 

utrymmet för sol och bad inte inkräktas. 

Överbyggnaden på salongen och styrhytten 
ger en rymlig och djup flybridge. Möblemanget 

på flybridge kan även förvandlas t ill en bekväm 

solbädd. 
Kabinutrymmena är ytterligare ett tungt 

argument som talar för 435 Commander där för

och mittkabinerna utnyt~ar båtens bredd till fullo 
och kan disponeras efter behov tack vare flexibla 
lösningar. 

Förkabinen motsvarar en minisvit med 

dubbelsäng direkt tillgång t ill eget badrum. 

Gästkabinen består av tre fullängdskojer där en 
extra mittdyna bi ldar en dubbelsäng. 

Storebro 435 Commander representerar 

skand inavisk design och teknik där omsorgen 

om de åkandes välbefinnande är i fokus. Det är 

en båt som tar livet på sjön till nya höjder. 





DET HÖGKlASSIGA 
UTFÖRANDET GÅR INTE 

FÖRE FUNKTIONEN 



H uvu D DATA 
L.o.a 
Bredd: 
Djupgående: 
Vikt: 
Bränslekapacitet: 
Vattenkapacitet: 
Varmv. beredare: 
Holding tank: 
EIspänning: 
Batterier: 

Motorer: 

13.2 meter I 43.4 fot 
3.9 meter 112.1 fot 
1.0 meter 13.3 fot 
9.2 ton (exkl. bränsle och vatten) 
2 x 500 liter 
400 liter 
50 liter 
135 liter 
12volt 
Start 1 x 12V 177 Ah. service 9 x 
12V 180 Ah. bogpropeller 2 x 77 
2 x Volvo Penta D6-370. diesel 

Skrov. däck och överbyggnad 
• Kraftigt. integrerat stringer- och 

bottenstocksystem 
• Skrov och däck i sandwich laminat 
• Handupplagda glasfiberlaminat 

Inredning 
Utvald Khaya mahogny med vackert 
mattlackerade ytor. 

Tillverkare 
Store bro Boats AB 

Design 
John HV Lindblom I Storebro Boats AB 

Kvalitetssäkring 
ISO, D modul 

Typgodkännande 
Båten levereras med typgodkännande RCD-B-97 
av Det Norske Veritas. 

CE-klassning 
CE certifikat kategori B 

Viss ex tra utrustning förekommer i tillverkarens 
presentationsmaterial. 
Tillverkaren förbehtJ/Ier sig rätten till ändringar i 
den tekniska specifikationen och båtens utrustning. 





DET NOGGRANT 
UTVECKLADE OCH 

TESTADE SKROVET GER 
TRYGGA EGENSKAPER 

UTRUSTNING 435 COMMANDE R 

DÄCK 
• Ankarlanterna 
• Ankarspel för ink!. 40 m kätting och 

15 kg ankare 
• Båtshake 
• Solskydd till frontrutor i vit kapellduk 
• Däckstömning för holdingtank 
• Fendrar (6) inkl. fenderstrumpor 
• Flaggstång 
• Signalhorn 
• Fånglinor (4) 
• Förtöjningspollare, 4 par i rostfritt stål 
• Navigationsljus, sida, akter, topp 

samt ankar 
• Fönster I härdat glas 
• Dusch på akterspegel med varmt 

och kallt vatten 
• Pulpit och handledare I rostfritt stål 
• Fönster- och skylight-ramar, rostfritt 

stål 
• Badplattform med badstege i rostfritt 

stål 
• Teak på sidodäck och badplattform 
• Böjda frontrutor för ökad styrka 

FLYBRIDGE 
• Bränslemonitor i EVC-D systemet 
• Kompass, Silva 
• Kapell för L-soffa, bord, styrkansall. 

förar- och navigatörs-stolar 
• Logg repeater 
• Elektroniska motorreglage 
• Varning för temperatur, oljetryck och 

laddning integrerat i EVC-D system 
• Fällbar radarmast 
• Glashållare 
• Förar- och navigatörsstolar på 

vridbara stativ 
• L-soffa med stuvutrymme och dynor 

I blå kapellväv 
• Eluttag 12 V 
• Räckverk I rostfritt stål 
• Bord 
• Trimplanskontroller 
• Varvräknare med integrerade 
timräknare 

• Ekolod i EVC-D display 
• Durkbelysning 

ÄGARKABIN 
• Toalettrum och separat duschkabin 

med ingång från ägarkabin 
• Dubbelbädd. 2 m 
• Tak- och kojbelysningar 
• Lådor under koj 
• Resårbottnar 
• Speglar 
• Öppningsbar skylight t ill fördäck med 

myggnät och mörkläggningsgardin 
• Öppningsbara skrovventiler 
• Eluttag, 230V/1 2V 
• Garderober med hyllsektioner och 

belysning 

ÄGARTOALETT 
• Ingång från ägarkabin 
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I 

polerat rostfritt stål 
• Allmänbelysning 
• Stuvfack 
• Spegel 
• Öppningsbara skrovventiler i både 

toalettrum och duschkabin 
• Eluttag 230V/12V 
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Separat duschkabin med elektrisk 

tömningspump 
• Teaktrall på durk 
• WC med elektrisk spolning 

GÄSTKABIN (STYRBORD ) 
• Tak- och kojbelysningar 
• lIäggsdyna för konvertering till dub

belbädd 
• Resårbottnar 
• Öppningsbara skrovventiler, 2 styr

bord och 1 babord 
• Eluttag 230V/12V 
• Tre separata kojer med stuvutrym

men under 
• Garderob och stuvfack 

GÄSTTOALETT 
• Ingång från gästkabin 
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I 

polerat rostfritt stål 
• Elektrisk dräneringspump i durk 
• Allmänbelysning 
• Handdusch 
• Stuvfack 
• Spegel 
• Öppningsbar skrovventil 
• Eluttag, 230V/12V 
• Varmt och kallt 
tryckvatten 

• Teaktrall på durk 
• WC med elektrisk spolning 

PE NT RY 
• Pentrybänk i mahogny med dubbla 

diskhoar i rostfritt stål 
• Skärbräda 
• Elektriskt kylskåp 130 liter 
• Allmänbelysning 
• Öppningsbart fönster 
• Eluttag, 2x230V 
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Skåp och lådor 
• Gasolspis med ugn 
• Inlagd granitskiva I bänktopp 

DÄCKS SALONG 
• Bokhyllor 
• Tak-, kornisch- och lampettbelys

ningar 
• Eluttag, 230V/12V 
• U-formad soffa med höj- och sänk-

bart mahognybord 
• Glasskjutdörrar till akterdäck 
• Mattlackerad teak/kota durk 
• Gångmatta 
• TV 22" ink!. DVD, digital box och 

antenn 

STYRHYTT 
"P ILOT HOUSE" 
• Dörrar till sidodäck på båda sidor 
• Defroster med varmluft 
• Förarsoffa 
• Passagerarsoffa, vridbar 
• Invändig trappa till flying bridge 
• Mattlackerad teak/kota durk 
• Takbelysning och röd nattbelysning 
• Eluttag 12V vid förar- och naviga

törsplatser 
• Takpanel med stuv p lats 

UTRUSTNING VID 
FÖRARPLATSEN 
• Batterimonitor Mastervolt Easy View 
• Bränsleförbrukningsmonitor integre

rad i EVC-D system 
• Plotter/GPS Simrad NSE12 med 12" 

färgskärm 
• Sjökortsbelysning 
• Sjökortsbord med förvaringslåda vid 

navigatörsplatsen 
• Kompass, Silva 

UTRUSTNING VID 
FÖRARPLATS E N (FORTS.) 
• Kontroller för trimplan 
• Logg 
• Elektroniska motorkontroller 
• Varning för motortemperatur, olje

tryck och elektrisk laddning 
• Mätarinstrument för bränsle, färsk

vatten samt temperatur och oljetryck 
i motorer 

' Hydraulisk styrning 
• Varvräknare med integrerade 

timräknare 
• Ekolod i EVC-D system 
• Vindrutetorkare (3) av parallell modell 

med intervallreläer 
• Vindrutespolning med färskvatten 
• Glas/koppställ vid förar- och naviga

törsplatser 

MOTORRUM 
• Bränsletankar I rostfritt stål 
• Dubbla flexibelt upphängda motorer 

med växelströmsgeneratorer 

AKTERSITTBRUNN 
• Belysning 
• Låsbara luckor till stuvutrymme 

under durk 
• L-soffa med bord och dynor 
• Kapell för akterdäck, L-soffa och bord 
• Akterräcke I rostfritt stål med överlig

gare I blanklackerad mahogny 
• Livboj med kastlina och nöd ljus 
• Glasfibertrappa med teaksteg till 

flybridge 
• Teakklädda trappsteg till sidodäck 
• Trappstegsbelysningar 
• Stuvfack för fånglinor och landström

skabel 
• Teakdurk 
• Dörr i akterspegel 

AKTERS TUV 
• Batterier 
• Färskvattentankar och färskvat-

tenpump 
• Bränslefilter 
• Kylvattenfilter 
• Belysning 
• Eluttag. 12V and 230V 
• Tryckvattenpump 
• Stuvutrymme 
• Varmvattenberedare 

ÖVRIGT 
• Ljudanläggning Radio/CD/Bose 

Acoustimass 3, salong + flying bridge 
• Bogpopeller 6.5 kW/BB hk 
• Elektriska, dränkbara länspumpar (3) 
• Elektrisk tömningspump för hol

dingtank 
• Extra nödlänspump 
• Brandsläckare för motorrum, Sea 

Fire FM 200 
• Förstaförbandslåda 
• Värmare Eberspächer, diesel 
• Holding tank 
• Handbrandsläckare(2) 
• Strålkastare med fjärrmanövrering 

från båda styrplatserna 
• Landströmsanläggning med 230 V 

eluttag i båten samt landströmskabel 
• Batteriladdare/inverter Mastervolt 

1 00Ah/2.500 W 
• Verktygspåse 
• Trimplan, elektrohydrauliska 
• Myggnät till öppningsbara skrov

ventiler 

Storebro 435 Commander kan också fås i ett inredningsalternativ med tre separata sovkabiner 





STOREBRO 
460 COMMANDER 

Nya Storebro 460 Commander är resultatet aven 
varsam utveckling i kombination med respekt inför våra 
traditionella värdegrunder, genuina hantverk och långa 

historia som Skandinaviens främsta båtbyggare. 

-------------lAr-------------

P å Storebro -varvet har vi byggt båtar i snart 

70 år. I generation efter generaton har våra 

båtar utvecklats och resultatet ser du här. 

Det handlar inte om någon revo lution, detta är 

evolution. Din passion är vår passion och för oss 

är en båt så mycket mer än bara en båt - det är 

en Storebro. 

På Storebro kompromissar vi aldrig på 

säkerhet. kvalitet och komfort. Den senaste 

t illverkningstekniken gör att vi hel ler inte behöver 

kompromissa på miljön. Det vakuuminj icerade 

skrovet är miljövänligare att tillverka och tack 

vare utformningen också mer lättdrivet. 

Nya 460 Commander handlar om samspelet 

mellan människan och fartyget. 

Rejäla brädgångar gör det lätt att förflytta sig 

ombord samtidigt som de ljusa öppna ytorna och 

den stora flybridgen inbjuder till avkoppling. 

De generösa fönstren ger god överblick och 

kontroll även i trånga och krävande hamnmiljöer. 

YTTERLIGARE INFORMATION om nya 

Storebro 460 Commander presenteras under 

våren 2014. 

H UVU D DATA 
L.o.a: 
Bredd: 
Djupgående: 
Vikt: 
Bränslekapacitet: 
Vattenkapacitt: 
Holding tank: 
Motorer: 

Skrov 
• Vakuuminjicerat skrov 

14 meter /46 fot 
4.3 meter /14 fot 
1.2 meter /4 fot 
14 ton (exkl. bränsle och vatten) 
2 x 780 liter 
TBA 
TBA 
TBA 

Inredning 
' TBA 

Tillverkare 
• Storebro Boats AB 

Mer information angående tekniska data och utrustning 
kommer under våren 2014. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i den tekniska 
specifikationen och båtens utrustning . 



STOREBRO 
435 SUN TOP 

Sun Top är en modet/version baserad på Storebros 
framgångsnka 435 Commander. Det som skilj'er är 
den lägre seg/ingsfria höjden för Sun Top, vilket gör 

att den tar sig under broarna på Europas vattenvägar. 

------------l&(-------------

Konceptet 435 Commander blev snabbt 

ett begrepp i båtvärlden tack vare sina 

fina sjöegenskaper och fu llvärd iga 

komfort ombord. 

För att åka öppet och njuta av sol och fri himmel 

vill man ha stora taköppningar vid fint väder 

samtidigt som man snabbt ska kunna stänga t ill 

när vädret bli r sämre. 

Unikt för 435 Sun Top är det stora soldäcket 

på salongstaket som lätt nås via en trappa från 

akterdäcket. Här har besättningen ett fint och 

insynsskyddat soldäck som ger en ostörd sol plats 

även när båten ligger i hamn. 

En seglingsfri höjd på måttliga 3,2 meter med 

masten nerfälld betyder att 435 Sun Top går fr itt 

under många broar och gör båten extra lämplig på 

kanaler, floder och sjöar i hela Europa. 

Även det lilla djupgåendet 1,0 meter och det 

lättdrivna skrovet som ger relativt små svall. är 

fördelar v id resor på inre och kustnära vattenvägar. 

Ombord på 435 Sun Top f inns Storebros 

bekanta, vackra maghognyinredning och de 

smakfulla, ljusa textil ierna. 

I salongen hittar vi smarta lösningar såsom 

bordet med utfällbar klaff. Genom att två lösa 

sekt ioner av salongssoffan kan flyttas ut t il l andra 

sidan av bordet kan sammanlagt sex personer 

nu få gott om plats att inta middag samtidigt. 

Vid behov kan salongssoffan dessutom bl i en 

komfortabel dubbelkoj för t illfälliga nattgäster. 

På förarplatsen sitter plotter och manöver

reg iagen inom bekvämt räckhåll för föraren. 

Bakom det rejä la sjökortbordet har man perfekt 

sikt från fyra sittplatser. 

Planlösningen i den fina gästhytten erbjuder 

flera möjl igheter. I grunden en minisvit med två fina 

kojer, bekväm soffa och egen toalettavdelning. 

Soffan utgör vid behoven tredje 2-meterskoj. 

NÄR MAX IMALT ANTAl kojplatser behövs 

kan de två tvärskeppskojerna med hjälp aven 

iläggsdyna bli en 1,7 meter bred dubbel koj och 

gästkabinen kan då ge sovplats för upp t ill fyra 

personer. Alla kojer är rejäla bäddmadrasser. 

Genom sin flexibla planlösning erbjuder 

Storebro 435 Sun Top förnäm lig komfort för en 

fami lj med barn, lika väl som för ett ägarpar som vill 

ha med sina vänner på en avspänd resa i klassiskt 

elegant båtatmosfär. 

Storebrobåtarnas erkänt låga ljudnivå under 

gång, ger behagliga resor. Vid kanalfart runt 6-7 

knop ligger bränsleförbrukningen kring låga 1 liter 

per Nm och vid behov finns fartresurser med en 

toppfart på över 30 knop. 

Precis som varje Storebro är Sun Top 

anpassad för att klara tuffast tänkbara 

miljöer. Manövreringen går enkelt i hamn och 

egenskaperna är trygga vid tuff sjö. Paketeringen 

är smart och funktionell och utförandet 

högklassigt in i minsta detalj . 

Utrustningsnivån är hög redan i standard

utförandet, men t illvalen skräddarsys efter 

kundens önskemål. 

Storebro 435 Sun Top är ett bevis för hur 

skandinavisk t idlös design och modern teknik 

förenas i en sällsynt harmonisk helhet. 





HUVUDDATA 
L.o.a: 
Bredd: 
Djupgående: 
Vikt: 
Bränslekapacitet: 
Vattenkapacitet: 
Varmvattenberedare: 
Holding tank: 
Elspänning: 
Batterier: 

Motorer: 

13.2 meter 143.4 fot 
3.9 meter 112,1 fot 
1.0 meter 13,3 fot 
9.2 ton (exkl. bränsle och vatten) 
2 x 500 liter 
400 liter 
50 liter 
135 liter 
12volt 
Start 1 x 12V177 Ah, Service 9 
x 12V/BO Ah, Bogpropeller 2 x 
12V177 Ah 
2 x Volvo Penta D6-370, diesel 

Skrov, däck och överbyggnad 
Kraftigt, integrerat stringer- och bottenstocksystem 
Skrov och däck i sandwich laminat 
Handupplagda glasfiberlaminat 

Inreding 
Utvald Khaya mahogny med vackert mattlackerade ytor 

Tillverkare 
Storebro Boats AB 

Design 
John HV. Lindblom IStorebro Boats AB 

Kvalitetssäkring 
ISO, D modul 

Typgodkännande 
B~ten levereras med typgodkännande RCD-B-97 av Det 
Norske Veritas. 

CE-klassning 
CE certifikat kategori B 

Viss extra utrustning förekommer i tillverkarens presenta
tionsmateriaI. 
Tillverkaren förbeh~lIer sig rätten till ändringar i den tekniska 
specifikationen och b~tens utrustning. 



UNIKT FÖR SUN 
Top ÄR DET STORA 

SOLDÄCKET PÅ 
SALONGSTAKET 

UTRUSTNING 435 SUN TOp 
DÄCK 
• Ankarlanterna 
• Anka rspel för inkl. 40 m kätting och 

15 kg ankare 
• B~tshake 
• Solskydd t ill frontrutor i vit kapellduk 
• Däckstömning för holdingtank 
• Fendrar (6) inkl. fenderstrumpor 
• Flaggst~ng 
• Signalhorn 
• F~nglino r (4) 
• Förtöjningspollare, 4 par i rostfritt st~1 
• Navigationsljus, sido, akter, topp 

samt ankar 
• Fönster I härdat glas 
• Dusch p~ akterspegel med varmt 

och kallt vatten 
• Pulpit och handledare I rostfritt st~1 
• Fönster- och skylight-ramar, rostfritt 
st~1 

• Badplattform med badstege i rostfritt 
st~1 

• Teak p~ sidodäck och badplattform 
• Böjda frontrutor för ökad styrka 

SOLDÄCK 
• Trappa fr~n akterdäck till soldäck 
• Fällbar radar- och antennmast 
• Glash~lIare 
• Eluttag 1 2 V 
• Räckverk I rostfritt st~1 
• Solkoj 2,0 m x 1,6 m med dynor och 

överdrag 
• Luckgarage för öppningsbar taklucka 
• Durkbelysning 

ÄGARKABIN 
• Toalettrum och separat duschkabin 

med ing~ng fr~n äga rkabin 
• Dubbelbädd, 2 m 
• Tak- och kojbelysningar 
• L~dor under koj 
• Res~rbottnar 
• Speglar 
• Öppningsbar skylight till fördäck med 

myggnät och mörkläggningsgardin 
• Öppningsbara skrovventiler 
• Eluttag, 230V/12V 
• Garderober med hyllsektioner och 

belysning 

ÄGARTOALETT 
• Ing~ng fr~n ägarkabin 
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I 

polerat rostfritt st~1 
• Allmänbelysning 
• Stuvfack 
• Spegel 
• Öppningsbara skrovventiler i b~de 

toalettrum och duschkabin 
• Eluttag 230V/12V 
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Separat duschkabin med elektrisk 

tömningspump 
• Teaktrall p~ durk 
• WC med elektrisk spolning 

GÄSTKABIN (STYRBORD) 
• Tak- och kojbelysningar 
• Iläggsdyna för konvertering till dub

belbädd 
• Res~rbottnar 
• Öppningsbara skrovventiler, 2 styr

bord och 1 babord 
• Eluttag 230V/12V 
• Tre separata kojer med stuvutrym

men under 
• Garderob och stuvfack 

GÄSTTOALETT 
• Ing~ng fr~n gästkabin 
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I 

polerat rostfritt st~1 
• Elektrisk dräneringspump i durk 
• Allmänbelysning 
• Handdusch 
• Stuvfack 
• Spegel 
• Öppningsbar skrovventi l 
• Eluttag, 230V/12V 
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Teaktrall p~ durk 
• WC med elektrisk spolning 

PENTRY 
• Pentrybänk i mahogny med dubbla 

diskhoar i rostfritt st~1 
• Skärbräda 
• Elektriskt kylsk~p 130 liter 
• Allmänbelysning 
• Öppningsbart fönster 
• Eluttag, 2x230V 
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Sk~p och I~dor 
• Gasolspis med ugn 
• Inlagd granitskiva I bänktopp 

DÄCKSSALONG 
• Bokhyllor 
• Tak-, kornisch- och lampettbelys

ningar 
• Eluttag, 230V/12V 
• U-formad soffa med höj- och sänk-

bart mahognybord 
• Glasskjutdörrar till akterdäck 
• Mattlackerad teak/koto durk 
• G~ngmatta 
• TV 22" inkl. DVD, digitalbox och 

antenn 
• Taklucka i tonat glas över salongs

soffa, elektriskt öppningsbar, 
solskyddsgardin 60% reduktion 

STYRHYTT "PILOT 
HOUSE" 
• Dörrar till sidodäck p~ b~da sidor 
• Defroster med varmluft 
• Förarsoffa 
• Passagerarsoffa, vridbar 
• Mattlackerad teak/koto durk 
• Takbelysning och röd nattbelysning 
• Eluttag 12Vvid förar- och naviga
törsplatser 

• Takpanel med stuvplats 
• Takluckor (2) i tonat plexiglas, elek
triskt öppningsbara med solskydds
gardiner 60% reduktion 

UTRUSTNING VID 
FÖRARPLATSEN 
• Batterimonitor Mastervolt Easy View 
• Bränsleförbrukningsmonitor integre

rad i EVC-D system 
• Plotter/GPS Simrad NSE12 med 12" 

färgskärm 
• Sjökortsbelysning 
• Sjökortsbord med förvaringsl~da vid 

navigatörsplatsen 
• Kompass, Silva 
• Kontroller för trimplan 
• Logg 
• Elektroniska motorkontroller 
• Varning för motortemperatur, olje
tryck och elektrisk laddning 

• Mätari~strument för bränsle, färsk
vatten samt temperatur och oljetryck 
i motorer 

UTRUSTNING VID 
FÖRARPLATS EN (FORTS, ) 
• Hydraulisk styrning 
• Varvräknare med integrerade 
timräknare 

• Ekolod i EVC-D system 
• Vindrutetorkare (3) av parallell modell 

med intervallreläer 
• Vindrutespolning med färskvatten 
• Glas/koppställ vid förar- och naviga

törsplatser 

MOTORRUM 
• Bränsletankar I rostfritt st~1 
• Dubbla flexibelt upphängda motorer 

med växelströmsgeneratorer 

A KTE RS ITT BRUNN 
• Belysning 
• L~sbara luckor till stuvutrymme 

under durk 
• L-soffa med bord och dynor 
• Kapell för akterdäck, L-soffa och bord 
• Akterräcke I rostfritt st~ 1 med överlig

gare I blanklackerad mahogny 
• Livboj med kastlina och nöd ljus 
• Glasfibertrappa med teaksteg till 

övre soldäck 
• Teakklädda trappsteg till sidodäck 
• Trappstegsbelysningar 
• Stuvfack för f~nglinor och landström

skabel 
• Teakdurk 
• Dörr i akterspegel 

A KTERSTVV 
• Batterier 
• Färskvattentankar och färskvat-

tenpump 
• Bränslefilter 
• Kylvattenfilter 
• Belysning 
• Eluttag, 12V and 230V 
• Tryckvattenpump 
• Stuvutrymme 
• Varmvattenberedare 

ÖVRI GT 
• Ljudanläggning Radio/CD/Bose 

Acoustimass 3, salong + akterdäck 
• Bogpropeller 6,5 kW/S,S hk 
• Elektriska, dränkbara länspumpar (3) 
• Elektrisk tömningspump för hol

dingtank 
• Extra nödlänspump 
• Brandsläckare för motorrum, Sea 

Fire FM 200 
• Förstaförbandsl~da 
• Värmare Eberspächer, diesel 
• Holding tank 
• Handbrandsläckare(2) 
• Str~lkastare med fjärrmanövrering 
fr~n styrplatsen 

• Landströmsanläggning med 230V 
eluttag i b~ten samt landströmskabel 

• Batteriladdare/inverter Mastervolt 
100Ah/2,500W 

• Verktygsp~se 
• Trimplan, elektrohydrauliska 
• Myggnät till öppningsbara skrov

ventiler 



STOREBRO 
RENOVERING 
Alla Storebro-båtar är unikt byggda och har 
sin unika historia Våra skickliga hantverkare 
och tekniker, var och en med sina individuella 

färdigheter, arbetar tillsammans med dig för att 
återställa din Storebro till sin forna glans. 

-------------lI(-------------

P å vårt varv i Storebro har vi alloriginaldokumentation för 
modellerna och personal med erfarenhet så du kan vara 
säker på att din Storebro hanteras med omsorg. 

Vår kunniga personal kan utföra alla typer av arbete till högsta 
standard, oavsett om det gäller stora eller små renoveringar, 
motorbyten eller uppgraderingar så erbjuder Storebro tjänsterna. 

För bästa resultat har vi hela tiden en dialog med dig som kund 
och du får när som helst besöka oss och föua arbetet med din båt. 

Från vårt tapetseri sys nya kapell. dynor och övrig inredning upp 
exakt enl igt original mallar el ler dina personliga önskemål. 

För mer information om renovering, reservdelar eller tillbehör, tag 
kontakt med vårt proffs Klas Pettersson eller besök vår hemsida. 

Klas Pettersson 
E-post: klas.pettersson@storebro.se 

Telefon: +46 (O) 492 - 19530 
www.storebro.se 



INGEN 
ANNAN KAN 

DIN KLASSISKA 
STOREBRO-BÅT 
BÄTTRE ÄN VI. 



STOREBRO 
TAPETS E RI ET 

Storebro Tapetsen & Inredning AB har 
levererat textilier och inredning till 

Storebro Royal Cruiser i över 40 år. 

-----------~-----------

M darbetarna på Storebro Tapetseri är 
specialisterna inom tapetseri och söm
ad av högkvalitativa och hantverks

mässigt tillverkade kapell och textilier till fritidsbåtar. 
Storebro Tapetseri & Inredning startade 1967 

och ägs sedan hösten 2012 av Storebro Boats AB. 
Förutom att producera inredning till Storebro Bo

ats AB levererar tapetseriet idag högklassiga kapell 
och dynor till flera ledande svenska båtvarv. 

Utöver nyproduktion erbjuder vi även privat-

personer hjälp att uppgradera och restaurera sina 
båtar til l yppersta standard. 

För mer information och offertförfrågan tag 

kontakt med Martin Risen: 

E-post: martin.risen@storebrotapetseri.se 
Telefon: +46 (O) 492 - 306 66 
Storebro Tapetseri & Inredning AB 
Vimmerbyvägen 21 
59083 Storebro 





VII 
STOREBRO 

TRUE SCANDINAVIAN 

STOREBRO BOATS AB 
Vimmerbyvägen 21, 590 83 Storebro, Sweden 

Telefon: +4649219500, Fax: +46 492-30455, E-post: info@storebro.se 

www.storebro.se 


