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Fred 25 nominerad till Årets Nyhet på Allt för sjön

Fred 25 har vunnit juryns hjärtan i tävlingen Årets Nyhet på mässan Allt för
sjön. Båten är nominerad för bästa innovation och design 2010.
”En båt med industridesignkänsla som gör sjölivet lättillgängligt och lätthanterligt för
alla” säger juryn, som bland annat består av Camilla Palmertz, Ampersand
(innovation), Ted Mannerfelt, Ocke Mannerfelt Design (design).
Båten har sedan världspremiären i februari väckt stor uppmärksamhet hos allt ifrån
fiskare, dykare, rörelsehindrade till öbor.
- Intresset har varit enormt, det visar ju vilket uppdämt behov som finns för en
praktisk båt som är lätt att komma ombord på. Detta är en vacker kvalitétsbåt, som
dessutom funkar även för dem med nedsatt rörelseförmåga. Säger Jonas Nilsson,
försäljningsansvarig.
Tillgänglighet är ledordet får Fred 25 är, men för den sakens skull har man inte gjort
avkall på designen. Industridesigner Carl Ljungh har gett båten en vacker svepande
sidlinje och en innovativ överbyggnad med flexibel inredning, bland annat sittplatser
som går att fälla undan mot sidan av båten.

- Vi har skapat en båt som ska kunna hanteras av alla, oavsett rörelseförmåga, och
resultatet är en banbrytande båt med ett nytänkande både vad gäller funktioner och
den helt unika designen. T.ex. de flexibla stolarna är något som utmanar normerna i
båtbranschen. Säger Carl Ljungh, industridesigner.
Den otroligt höga kvalitén är också något som kännetecknar Fred 25. Båten är helt
handbyggd i aluminium, och spantad med 40 cm mellanrum.
- Flera av oss i företaget har en bakgrund inom det marina yrkeslivet, därför var det
naturligt att bygga efter en professionell standard. Dimensionerna och hantverket är
gjorda så båten kan användas år efter år, i alla väder. Säger Fred Bergqvist,
produktansvarig.
Fred 25 visas just nu på Allt för sjön i Stockholm mellan den 6-14 mars 2010, monter
A22:26, besök också www.hanterbarabatar.se
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Om Hanterbara Båtar
Hanterbara Båtar tillhandahåller funktionella, vackra & kostnadseffektiva fritidsbåtar
av hög kvalitet som kan brukas av alla oavsett rörelseförmåga. Bolagets ambition är
att skapa en ny standard för fritidsbåtar där funktionen står i centrum kombinerat med
en tydlig och ändamålsenlig design.
Fred 25 är Hanterbara Båtars nyskapande 7,5 meters aluminiumbåt med flexibel
inredning, t.ex. så kan alla stolar fällas upp och vikas undan för att skapa maximal
tillgänglighet och hanterbarhet. Förarstol och pulpet kan justeras för bästa komfort
och pulpeten är förberedd för infälld GPS/Ekolod.
Principen är enkel – alla ska kunna köra och använda Fred 25, vilket resulterat i en
båt som är praktisk, tillgänglig och säker. Skrovet är extremt stabilt och erbjuder trygg
färd i alla väder och bogpropeller i fören garanterar full hanterbarhet av en ensam
skeppare.

