– indfrier dine drømme

DEN BÅD, SOM PASSER DIG
Dansk Marine Center er Østjyllands største forhandler af sejl- og motorbåde, og hos os finder
du såvel nye som brugte både. Vi har flotte indendørs udstillingsfaciliteter på vor adresse i
Risskov/Århus og vor egen udstillingsbro i Egå
Marina/Århus.
Beslutningen om at købe en båd kan være længe
undervejs, og i den proces indgår blandt andet

www.kapell-annat.se

overvejelser om hvilken bådtype, der passer til
dine behov. Vores medarbejdere står klar til at
dele ud af mange års erfaring, og det er vores
største fokus at forstå dine ønsker til en båd. Vi
ved, at du kun vil være tilfreds med vores vejledning og måske endda anbefale os til dit netværk,
hvis vi formår at hjælpe dig med finde den båd,
som er den helt rigtige for dig.

Bådkalecher i høj kvalitet
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BAVARIA
– luksus, komfort
og kvalitet
Bavaria Yachtbau færdiggjorde i 1978 den første
båd i Giebelstadt, Tyskland. Modellen – 808 – blev
så populær, at værftet har sejlet på en bølge af
succes lige siden. I dag er Bavaria et af de største
værfter i Europa med en årlig kapacitet på cirka
4.000 både, der sælges over hele verden. Dansk
Marine Center er importør og eneforhandler af
nye Bavaria-både i Danmark, og vi nærmer os salget af Bavaria-båd nummer 1.000 til en dansk
kunde.
Bavarias produktsortiment spænder bredt over
både sejl- og motorbåde. Sejlbådene bygges i
to serier - den ene er CRUISER-serien, hvor der
er lagt vægt på komfort for hele familien. CRUISER-serien har 6 grundmodeller og spænder fra
34 til 57 fod. Luksusserien kaldes VISION – en
model med mange fine detaljer baseret på 4-6
personer. VISION-modellen fås 42 fod og i 46 fod.
Motorbådene bygges i fire serier. SPORT, en moderne sportsbåd, som fås fra 29 til 45 fod. VIRTESS-serien er flybridge- og coupé-både udført i
ekstra høj kvalitet og med mange fine indretningsmæssige detaljer. Fra 2017 udvider Bavaria med
E- og R-serien, hvor der er lagt vægt på et ekstremt rummeligt design. E-serien er designet til
den pladskrævende familie, der ikke kræver en
båd med et højt fartpotentiale – se separat omtale af E40. R-serien er den luksuriøse yacht med
et godt fartpotentiale i et eksklusivt design, hvor
materialevalg og indretning er i topklasse.

Bavaria R40 Fly

Bavaria S30

Bavaria Cruiser 46

Bavaria Virtess 42 Fly

Bavaria Vision 46
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BAVARIA E40
– bliv ét med omgivelserne
Tidløst design, intelligent pladsudnyttelse og effektivitet har været nøgleordene i udviklingen af
E40 – Bavarias nyeste motorbåd, som både fås
i en sedan- og flybridge-udgave.
Bådens hjerterum er den store salon, hvorfra
der er 360 graders udsyn over havet gennem
de elegante vindueskonstruktioner. E40 fås
med to eller tre kabiner, som alle er luksuriøst
indrettet og gør brug af innovativt design for
maksimalt lysindfald og rummelighed. Båden er
designet og konstrueret ud fra de fem nøgle-

ord - økonomi, økologi, oplevelser, effektivitet og
emotionalitet. Båden tager sig tid, og ombord
på E40 vil du opleve, at du genfinder ro og overskud, når du er i ét med omgivelserne.
Du får ikke nogen speedbåd – du får derimod
en luksuriøs cruisebåd, som tilpasser sig naturens tempo og skønhed. Og med en attraktiv
prissætning, er drømmen inden for rækkevidde.
Bavaria E40 kan leveres med traditionel dieselmotor eller en kombination af el- og dieseldrift.

Scan QR-koden, og
oplev E40 på din
telefon eller tablet.

NÆRHED
FAGLIGHED
ARRANGEMENT

Dansk Revision
Randers | Tronholmen 5 | DK-8960 Randers SØ | 89 125 000|
Hadsten | Vesselbjergvej 3 | DK-8370 Hadsten | 86 983 455|
Hadsund | Aalborgvej 51 | DK-9560 Hadsund | 98 573 944|

SERVICEVÆRKSTED FOR BÅD OG MOTOR
Dansk Marine Center råder over et af de største serviceværksteder i Danmark. Vores servicehal kan rumme både helt op til 50 fod, og vi
håndterer alt lige fra motorservice til montage
af alle former for udstyr, indstøbning af tunnelrør for bovpropel, udskiftning af f.eks. loftsbeklædninger samt vinter- og forårsklargøring.
Vores interne bådvognsystem og kran sikrer, at
vi kan flytte bådene rundt, så unødig og dyrtid
ikke går tabt.
Som Autoriseret Volvo Penta & Mercury/Mercruiser-forhandler og servicepartner er du i trygge hænder hos os, når din båd knurrer.

Gennem planlagt efteruddannelse er vores teknikere altid opdateret med seneste viden og
ekspertise, så de er klædt på til opgaven, og
de har den erfaring, der skal til for at udføre
korrekt service og reparationer af alle båd- og
motortyper.
Dansk Marine Center råder desuden over veludrustede servicebiler, der er indrettet som
rullende værksteder med specialværktøj og
reservedelslager. Herfra udfører vores dygtige
teknikere reparationer og service for vores kunder over hele landet.

DANSK MARINE CENTER
Stokagervej 23
8240 Risskov
Tlf. 87 10 70 10
info@dmc-as.dk
www.danskmarinecenter.dk

Scan QR-koden, og kom
direkte til vores hjemmeside.

www.egaa-marina.dk
mail@egaa-marina.dk
I Egå Marina har vi fokus på god service og god stemning. Her
finder I idyl, ro og familiehygge, samt en masse muligheder for
udflugter i nærområdet.

I kan frit benytte Egå Marinas gratis bycykler, og vi anbefaler kraftigt den smukke cykeltur ind til Aarhus langs vandet på små 30
minutter. Bussen tager jer derind på den halve tid og kører regelmæssigt. I Egå Marina finder I desuden gratis wifi, to restauranter,
grillområde, lækker badestrand og en stor legeplads til børnene.
Her i Egå har I alle forudsætninger for at slappe af, men hvis I
har brug for at få pulsen lidt op, så står vores nye udendørs fitness-redskaber til fri afbenyttelse. Derudover er der flere stier i
området, både i skov og ved vandet, hvor en gå- eller løbetur kan
foregå i grønne omgivelser.
Indkøbsmuligheder, shopping og andre fornødenheder ligger kun
2 minutter fra Egå Marina, så vil I helst bare dase på båden eller
stranden, så er morgenbrød og is aldrig langt væk.
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Vi hjælper jer hurtigt videre, hvis der skulle blive problemer med
motor, sejl eller andet, da vi har gode kontakter til mekanikere, og
vi har kran, som kan løfte op til 20 tons, samt en personlift, der
kan nå op til 22 m.

