AKTUELLT
CRUISER FOR
TAVLINGSBENAGNA
DET KROATISKAvarvet Salona
Yachts kan bygga batar. Salona 38
skrev vi om i Batnytt nummer 10
fbrra aret dar den beskrevs som "ett
krutpaket till pangpris". I dagarna,
narmare bestamt 21-29 januari, pa
batmassan i Diisseldorf premiarvisas nya Salona 35, en performance
cruiser ritad av ett team dugliga
konstruktbrer, bland annat designfirman J & J och kblkonstruktbren
Jason Ker.
Pris 99 500 euro. Info www.salonayachtscom.

SALONA35
Langd v 1
Bredd
Djupg
Vikt
Segelarea

BORT MED GAMMALT LIM
UT AN LOSNINGSMEDEL
NATURLIGA OLJOR. Har du gammalt klibbigt kontaktlim, bottenfarg,
lack eller fernissa pa baten du vill ta
bort? Eller kanske gammalt sikaflex?
Da sags dessa produkter passa
utmarkt.
De inneMller inga lbsningsmedel
utan ar baserade pa
naturliga oljor. Darrned
avges inga farliga angor
och man kan jobba utan
mankemang i tranga
utrymmen.
Paint & glue remover
tar bort batbottenfarg
och lim, Paint & glue
remover Plus tar bort den
riktigt envisa sikaflexen
och 2-komponentsfarg
och lack. Bio quick ar
till fbr att latt tvatta rent
baten och Wipe & shine

rengbr fendrar och gummilister.
Medel fbr rengbring av gummibatar i samma seLiear pa gang.
Pris Remover 0,5liter 315 kr, 1
liter 525 kr. PLUS 0,25liter 228 kr.
Info och intressant filmsnutt pa
wwwkmigreenproducts.com.

9,16m
3,36rn
1,511,75/2,15 m
4900 kg
69,50 kvm

Frlm och med i ar gar alla in gratis pa
Sjohistoriska museet.
I'
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FRI ENTRE PA SJOHISTORISKA MUSEE

FRITT FRAM. Sjbhistoriska museet i Stockho:':
har haft fri entre fbr besbkare under 19 ar. Men
infbrs fri entre fbr alia.
- Kunskap ska
- Sjbhistoriska ar ett museum som ska ge
vara gratis, sager
kunskap och upplevelse fbr barn och vuxna men
museets chef Hansocksa amnesexperter, sager Hans-Lennart OhlsLennart Ohlsson.
son museichef pa Sjbhistoriska museet, som ar e=
del av rnyndigheten Statens maritima museer.
- Jag vill garna jamfbra oss med folkbiblioteken. Vart innehaJ! ser lite annorlunda ut men i grunden handlar det om kunskap. Och kunskap ska vara
gratis, sager Hans-Lennart Ohlsson.
Bra sagt, tycker Batnytts redaktion.

