skanvik

YOUR LIFE ON WATER

Din husbåt väntar på dig
Your houseboat is waiting for you

Apartboat M 8,40 x 3,60 m ·
Apartboat L 11 x 4,20 m · Apartboat L-long 12 x 4,20 m
Apartboat XL 12 x 5 m · Apartboat XXL 15 x 5m

Välkommen ombord!

Welcome on board!

Oavsett om du är säkert förtöjd i hamnen eller åker upptä-

cktsresa - med Apartbåt „Nordic Line“ kan du njuta av dagen
på vattnet på ett underbart avslappnat sätt!
Den stora glasfronten ger mycket luft och ljus i salongen och
på takterrassen har du en fantastisk panoramautsikt.
La Mare Apartboat „Nordic Line“ är så välisolerad att livet på
husbåten är behagligt varmt och bekvämt även på vintern.
En La Mare husbåt „Nordic Line“ erbjuder dig många fördelar::
· mycket bra avkastning vid uthyrning
· konstruktion av bra kvalitet till ett mycket rimligt pris
· väldigt bra isolerad
· okomplicerat underhåll
· lätt att köra med dubbelmotor
· bra investering, högt andrahandsvärde

Foto: ALDO/ Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Whether you are moored safely in the harbour or on a

voyage of discovery – with the Apartboat “Nordic Line” you
can enjoy a wonderfully relaxed day on the water! The large
glazed front provides plenty of air and light in the saloon, up
on the roof terrace you have a breathtaking panoramic view.
The La Mare Apartboat “Nordic Line” is so well insulated that
life on the houseboat is comfortably warm and comfortable
even in winter.
A La Mare Apartboat “Nordic Line” offers you many advantages:
· very interesting yield on letting
· good construction quality at very reasonable prices
· very good insulation
· easy to maintain
· easy to drive with double motorization
· good investment due to high stability of value

Kom bara ombord och må bra!
Designa din La Mare husbåt enligt din smak och njut av den
exklusiva bokomforten.

Just come on board and feel at home!
Furnish your La Mare houseboat according to your taste and
enjoy the exclusive living comfort.

Modern eller klassisk - välj önskad design				
							 Modern or classic - choose your suitable design
För att göra det enklare för dig att sätta ihop din båt har vi gjort ett urval av designvarianter för dig. Detta inkluderar ytterpanelerna, köket, golvet och badrumspanelerna.
Du kan också beställa sovrumsmöbler. Salongmöblerna kan du designa efter dina önskemål.

Ytterpanel/
Outside panels: Nordic Line brun/brown

Ytterpanel/
Outside panels: Nordic Line grå/grey

Formica Elemental Ash

you. This includes the exterior panels, kitchen, floor and bathroom panels.
You can also order the bedroom furniture, and then design the salon furniture according to your wishes.

Classic

Maritim

Badrum/
Bathroom:

In order to facilitate the installation of your houseboat, we have a selection of different design variants compiled for

Ljusa toner i vitt och grått utgör vår Maritim designlinje. Kombineras bra ihop med färgerna av havet..

Badrum/
Bathroom:

Formica Golden Mascarello

Light shades in white and grey define our design line Maritime. Well combinable with the
colours of the sea.

Trend

Solid brown and grey tones, a high-quality impression. Classic maritime accessories
go well with this design.

Wood

Ytterpanel/
Outside panels: Nordic Line grå/grey

Badrum/
Bathroom:

Gedigna bruna och gråa toner utgör ett högkvalitativt utseende. Klassiska maritima
tillbehör går bra ihop med denna design.

Formica F 6308

Ytterpanel/
Outside panels: Nordic Line brun/brown

Köksval och paneler utgör den neutrala bakgrunden för kombinationen med moderna och
eleganta element.
Kitchen selection and panels form the neutral background for the combination with modern and stylish elements.

Badrum/
Bathroom:

Vår träinredningslinje förmedlar mycket vänlig komfort genom de varma trätonern.

Formica F Neutral Twill Detta kan vackert kompletteras med tillbehör tillverkade av naturliga material.
Our interior line Wood conveys a lot of friendly cosiness through the warm wood
tones, nicely complemented by accessories made of natural materials.

La Mare husbåtar - fem storlekar för alla ändamål
				
La Mare Houseboats - five sizes for every purpose
Det finns 5 grundtyper, alla med olika rumlayouter, som kan

La Mare Apartboat M

utrustas för körning eller stationär användning. Beroende på
dina önskemål kan din båt utrustas med många ytterligare
alternativ, inklusive solpaneler eller en bastu ombord.

La Mare Apartboat L/L-long

La Mare Apartboat XL/XXL

Basutrustning:

Apartboat L-long: Länge/length 12,00, Breite/width: 4,20m,
Djupgång//draught 0,40-0,50 m,
Storlek hus/house 8,50 x 3,80m, Invändig höjd/iinside
height: 2.18m, Cat. reg. D, CE

Apartboat XXL-long: Längd/length 15,00, Bredd/width:
5,00m, Djupgång//draught 0,40-0,50 m,
Storlek hus/house 11,00 x 4,50m, Invändig höjd/iinside
height: 2.18m, Cat. reg. D, CE

The Apartboat M is ideal for a holiday for two, it is particularly
easy to drive.

För längre vistelser med 4 personer är Apartboat XL perfekt.
For longer stays with 4 persons the Apartboat XL is perfectly suitable.

The Apartboat L offers a lot of space for two people, but can also be
used by four people with two bedrooms.
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102.500 € inkl.25% MOMS
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PRIS:
Apartboat M Nordic Line Basic
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Apartboat L erbjuder gott om plats för två personer, men kan också
användas av fyra personer med två sovrum.
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PRIS:
Apartboat L Nordic Line Basic

145.000 € inkl. 25% MOMS
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PRIS:
Apartboat Nordic Line XL Basic

183.750 € inkl. 25% MOMS

Med 1 meter mer i längden erbjuder Apartboat L-long möjligheten
till exempel att installera en bastu bredvid ett andra sovrum.

Apartboat XXL erbjuder tillräckligt med plats för 6 personer, med en
individuell planlösning är den också lämplig som permanent bostad.

The Apartboat L-long offers with 1m more length the possibility to
install for example a sauna next to a second bedroom.

The Apartboat XXL offers sufficient space for 6 people, with an individual floor plan it is also very well suited as a permanent residence.
Ruhe und Weite – Kragenæs Marina Lystcamp auf Lolland

SAUNA
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Med dubbel motorisering kan de större husbåtarna från La Mare också
köras bekvämt.
With two outboards, even the larger La Mare houseboats are easy to drive.
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- galvanized steel frame on catamaran floats PE 8-11 PSC x 1.2 m,
allround edge protection
- House in wooden frame construction with 5 cm closed-pore
foam insulation and waterproof roofing
- Electric heating (gas optional)
- Side window in bedroom
- Exterior of easy-care plastic panels, color of your choice
- Scandinavian wood terrace with stainless steel railing and
bathing ladder
- water- and wastetank, 250 l - 1.000l with level indicator
- PVC PVC ceiling mat with LED lighting
- Panel floor in the decor of your choice
- Walls fiberglass wallpaper, Fare as desired
- Bathroom with shower, sink, toilet and mirror
- Pantry with sideboard, refrigerator, stove 2 flames, lighting
- Electrical installation, preparation for TV antenna and speakers

Apartboat M är perfekt för en semester för två och är särskilt
lätt att köra.
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Basic equipment:

Apartboat XL: Längd/length 12,00, Bredd/width: 5,00m,
Djupgång/draught 0,40-0,50 m
Storlek hus/house 8,50m x 4,50m, Invändig höjd/inside
height: 2.18m, Cat. reg. D, CE
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which can be equipped for driving or stationary use. Depending on your wishes, your houseboat can be equipped with
many additional options up to solar panels or an on-board
sauna.

Apartboat L: Längd/length 11,00, Bredd/width: 4,20m, Djupgång/draught 0,40-0,50 m
Storlek hus/house 7,00m x 3,80m, Invändig höjd/inside
height: 2.18m, Cat. reg. D, CE
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There are 5 basic types, each with different room layouts,

Apartboat M: Längd/length 8,40, Bredd/width: 3,60m,
Djupgång/draught 0,40-0,50 m
Storlek hus/house 5,50m x 3,40m, Invändig höjd/inside
height: 2.18m, Cat. reg. D, CE
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- Förzinkad stålram som plattform/underrede
- 8 - 11 st. flytblock x 1.2 meter av polyeten, katamaran
- Överbyggnad av träkonstruktion med innerväggar, golv och
vattentätt tak, isolering av överbyggnad 50 mm
- Värmeanläggning elektrisk, väggelement i vardagsrum, element i
sovrum och badrum.
- Sidofönster i sovrum
- Ytterfasadmaterial av PVC eller skandinaviskt trä.
- För- och akterterrass, skandinaviskt trä med rostfritt räcke
och badstege
- Färskvattentank ochavloppsvattentank 250 liter -1.000 liter med
sensorer och nivåmätare
- Innertak av PVC plattor med LED-belysning
- PVC golvpaneler inomhus
- Glasfiberväv på väggar inomhus, valfri färg
- Badrum; dusch, handfat, elektrisk toalett, spegel och ventilation
- Kök; köksdel 140/160 cm med över- och underskåp, belysning,
induktionsspis, diskho, kylskåp 230V
- Elektroinstallation, Vorbereitung für TV-Antenne und Lautsprecher
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PRIS:
Apartboat L-long Nordic Line Basic

161.250 € inkl. 25% MOMS

PRIS:
Apartboat XXL Basic		
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231.250 € inkl. 25% MOMS

Vårt omfattande nätverk för dig
Our comprehensive service for you
Oslo
Stockholm

Göteborg
Göteborg

skanvik
Västervik

YOUR LIFE ON WATER

Skanvik La Mare
Verkaufsstützpunkte/
Partnermarinas
Vejle
Skanvik La Mare
Sales base/
Partnermarinas

Kopenhagen
Flensburg

Kragenaes

Schleswig Kiel-Wendtorf

Stralsund

Demmin
Münster

Vi hjälper dig hela vägen från de första funderingar, din

konfiguration av båten vidare till köp och överlämnandet av
din La Mare husbåt. Vi är din pålitliga partner i alla frågor runt
om husbåten och ger dig ochså råd om uthyrning och val av
en lämplig marina. Allt för att du verkligen skall ha tid för det
väsentliga – att njuta av en avkopplande vistelse på vattnet!
· Köpråd
· Kompletta paket med uthyrning
· Finansiering
· Båtplatsförmedling
· After-Sales-Service

skanvik

We will guide you competently from the first conside-

rations, through the selection and configuration, to the
delivery of your La Mare houseboat. We are not only your
reliable partner in all matters concerning houseboats, but
also advise you on planned rentals and the choice of your
mooring. So you really have time for the essentials - to enjoy
a relaxed stay on the water!
· Purchase advice/return advice
· Complete packages with rental
· Financing
· Relaying of berths
· After-sales service

Distributors for:

YOUR LIFE ON WATER

Dealer Tyskland, Danmark, Sverige

Dealer Norge och västra Sverige

Skanvik GmbH
D-48167 Münster · Tyskland
Tel.: +49 (0)170 - 56 18 488
info@skanvik.com · www@skanvik.com

Yachcharter Göteborg AB
Göteborg City Marina
Telefon +46 730 941 400
info@husbåtar.se · www.husbåtar.se

