
Båtarna byggs miljövänligt.

Trä har under årtusenden varit det mest

förekommande båtmaterialet. Djurhud och segelduk

har används till skinnbåtar med ett ramverk av trä.

Skrovduken i polyester till en roddkatamaran, väger

ca 1 ,5 Kg och duken går att separera från stommen

när båten ska återvinnas.

Polyesterväven är ett fantasktiskt material som är

starkt och lätt. Den påverkas inte av vatten men är

obehandlad, känsligt för solljus. Grundfärgen

används för att skydda mot UV-ljus och täckfärg

som används är akrylat.

MILJÖ

En roddkatamaran är ett enkelt sätt att ta sig ut på

vatten. Bred och stabil. Lätt och hanterbar. Trevlig

att ro med bra glid i årtagen. Enkel att lasta på bilen.

Lätt att lägga i nästan var som helst. Det behövs

ingen särskild sjösättningsplats eller småbåtshamn

för att komma ut. Rodd ger fin motion för hela

kroppen och du kan välja om rodden är rekreation

eller träning. Katamaranen kan vinterförvaras t ex

hängande i garagetaget eller carporten.

Finns som singel och dubbel, där dubbelscullern är

5, 5 m lång och har 2st enkla roddriggar.

Användbar som fiskeplattform med plats för

utrustning och med fästen för spö.

MÅNGSIDIG

R
O
D
D
K
A
T
A
M
A
R
A
N

www.nymöhamn.se

Ett svenskt hantverksföretag med beprövade produkter i ny

design. Rodd- & paddelplatformar och roddkatamaraner för

motion och rekreation som med en vikt på 1 6-21 kg enkelt

kan lastas på takräcket på bilen. Materialval för minsta

möjl iga mil jöpåverkan och bästa funktion.

VIDEO



C450/550 ska användas på lungt vatten. Den är stabil

men inte gjord för öppet vatten. Kategori D.

Båda modellerna har valfri färgsättning på däck, skrov,

skrovl ist, lastyta och lastlucka i tyg. Skruv och beslag i

rostfritt stål. Stomme i björkplywood och fur.

Synligt trä i fur. Roddskor kan monteras

C450-RODD -Roddkatamaran . Singel. Linol jade eller

målade trampytor. Halkskydd monterat om ytan är målad.

Roddrigg byggd i fur och målas i valfri kulör. Roddriggen

har som standard justerbar höjd på årtul larna. Fotplattan

har fast 40 graders vinkel och kardborrband för skorna

och Rullsäte. Katamaranen levereras med 285cm träåror.

C550-DUBB -Roddkatamaran . Dubbel. 2st roddriggar.

Kan ros med en rigg. Specifikationer i övrigt som C450.

Justerbar roddrigg. Byggd i fur och målas i valfri kulör.

Roddriggen har justerbar höjd på årtul larna. Fotplattan är

som justerbar i höjd, djup och vinkel .

Fototryck. Förutom valfri färgsättning så går det att få

däcket med fototryck på polyesterväv. Väven klarlackas

för att bl i vattentät.

Lastyta. Av furul ister med dubbla krysslagda gummil inor.

Kan målas eller l inol jas.

Backspegel. Ibland kan det vara bra att ha en. Monteras

på riggen vid fotplattan.

Glasfiberåror. Svivlar och vridbara åror, av

tävl ingsmodell .

Lastutrymme. Med lucka av tyg och vattentät påse ner i

skrovet ti l l förvaring av telefon, nycklar osv.

Längd: 400 cm

Bredd: 82 cm

Maxlast: 1 20 Kg

Vikt: 1 6-21 Kg

Längd: 450/550 cm

Bredd: 1 20 cm

Vikt: 21 /28 Kg

Maxlast: 1 40/220 Kg
Färg: Vattenbaserad

Skrovmaterial: Polyesterduk på 1 25g/m2

Dukens draghållfasthet: 2200-2800 kg
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