
Safe & Easy Boating
Utrustningen har betydelse

En erfaren skeppare vet hur svåra landnings- och förtöjningssituationerna ibland kan vara. 
Om vädret är dåligt eller besättningen oerfaren eller om du ensam måste landa och förtöja båten, 

kan dessa situationer vara verkligt utmanande.

Nawa tillbehören är utvecklade för ett enklare och säkrare båtliv. Med Nawa tillbehör har du båtens
utrustning lätt tillgänglig och alltid redo att användas. Det lönar sig att satsa på ändamålsenlig 

utrustning - för din egen trivsels skull.

Vi har utvecklat Nawa tillbehören genom gedigen erfarenhet av sjölivet och vet att oberoende av båtens
storlek har ordningen ombord stor betydelse för säkerheten. Besättningen skall veta var allt finns och det

skall vara lätt och snabbt att ta i bruk. Detta är grundförutsättningen för ett säkrare båtliv.

För ett säkrare och enklare båtliv.

Ankarrulle för förtöjning och ankring

Produktnummer: 
19050 (50m)
19032 (32m) 

En utmärkt ankar- och förtöjningslina. 
Ytterst robust design i rostfritt stål 
med reglerbar friktionsspärr och
patenterad montering på pull/pushpit
eller skrov.

2 olika storlekar: 
32 och 50 meters rulle. 

Linans hållfasthet 2000 kg.

Paketet innehåller 3 beslag för 
25 mm:n rör. 
Beslag finns även för 22, 30 ja 32
mm:n rördimensioner.

Trossrulle för ankring och förtöjning
Användningsområde
För ankring, förtöjning till boj eller brygga
och för bogsering. Lätt att använda, vindar
snabbt hem trossen. Alltid i ordning och
färdig att användas och kräver lite utrymme.
Lätt att fästa eller lösgöra trossen från rullen.

Inkluderar 3 kopplingsbeslag för 25 mm rör. Rullen är tillverkad 
i elektropolerat rostfritt stål. Kopplingsbeslag finns också för 22,
30 och 32 mm. Rullen kan även monteras på flat yta (under
luckor, på en panel etc.).

Produkt nr Trossens Ø, mm / Trossens max längd, ca, m

S, 19832 10 mm/50 m    12 mm/40 m    14 mm/32 m    16 mm/27 m   18 mm/22 m   20 mm/16 m
M, 19852 10 mm/75 m    12 mm/57 m    14 mm/44 m    16 mm/36 m   18 mm/30 m   20 mm/25 m
L, 19872 10 mm/130 m  1 2 mm/85 m   14 mm/65 m    16 mm/54 m   18 mm/45 m   20 mm/38 m

Rullornas diameter: 
S: 33, M: 40 ja M: 50 cm. 
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Lin- och trossrullar
Federtkorgar

Bojkrok
Livbojshållare

Spinnakerbomhållare
Kastlineställningar

Flaggstångsfot
Hållare för livbojsljus

Monteringsbeslag 22, 25, 30 ja 32 mm
Ankarställning
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För ett säkrare och enklare båtliv.
Nawa tillbehören tillverkas och designas i Finland. Materialen väljs omsorgsfullt för att tåla det krävande 
marina klimatet. Vi har utvecklat Nawa -produkterna så att du kan njuta av ett enklare och säkrare båtliv.

Alla Nawa tillbehör tillverkas av syrefast stål och fästs med de patenterade Nawa beslagen.

• Lin- och trossrulle för ankring och förtöjning
• Fendertkorgar • Bojkrok • Livbojshållare 
• Spinnakerbomhållare • Kastlineställning 

• Flaggstång- och ljushållare

Fendertkorgar
Marknadens mångsidigaste förvaringssystem för fendertar. Det patenterade monterings-
beslaget möjliggör en enkel och smidig montering i önskat läge på olika rördimensioner.
Samma beslag kan också användas för montering av “korg-vid-korg” då en verkligt 
stadig helhet skapas.

Prod. nr Storlek/tum       mm A mm B mm
19150.01     5”                      150        295             396
19170 6” 170 320 423
19170,01 6” 170 295 396
19195 7” 195 320 423
19215 8” 215 320 423
19230 8” 230 320 423
19250 9” 250 420 550
19260 10” 260 420 550
19305 11” 305 420 580
19360 12” 360 420 580
19370 14” 370       550              730

A

B

Prod. nr För rördiameter, mm
19402.22 Swivelling Connector - fäster 22
19402.25 fendertkorgen på rör 25
19402.30 30
19402.32 32
19403 Paralell Connector - fäster 

fendertkorgar i varandra

Monteringsbeslag för 
fendertkorgar

Prod. nr För rördiameter, mm
19404.22 Single Connector 22
19404.25 Single Connector - fäster övriga 25
19404.30 Nawa hållare på rör 30
19404.32 32
19405.25 Double Connector - fäster två 25
19405.30 hållare på rör emot varandra 30
19405.32 32

Andra monteringsbeslag

Med hjälp av Nawa -båttillbehör kan 
du landa och förtöja din båt enklare, 
bekvämare och säkrare.
Nawa tillbehören har utvecklats för en mera “ergonomisk” landning och förtöjning. Inga fler trasslade 
förtöjningslinor eller fendertar i djupa mörka förvaringsfack. Nawa håller ordning på utrustningen i din båt. 
Allt som behövs för landning och förtöjning finns snyggt på sina egna platser, tillgängligt och färdigt att 
användas.

Nawas mångsidiga sortiment tillverkas av syrafast stål och av saltvatten och 
UV-beständig nylon. Med hjälp av de patenterade beslagen kan man 
kombinera och fästa Nawa tillbehören på många olika sätt och på 
olika dimensioner av rör. 
Ledtråden har varit enkelhet, det enda du behöver för monteringen 
är en vanlig skruvmejsel.

Livbojshållare
Det finns tre olika livbojshållare: Compact -modellen (19504) för minimalt utrymme, den stadiga Life (19501),
samt LifeLight (19503) som har integrerad ställning i fjäderstål för livbojsljuset.

Produktnummer: 19501, 19503, 19504

19501 19503
19504

Antennfot
Antennfot för t.ex. VHF, GPS, 
radio eller annan utrustning.
Innehåller monteringsbeslag 
för rör, 25 mm.

Produktnummer: 19021

Flaggstångsfot
Stadig fot för flaggan, montering på rör. 
Innehåller monteringsbeslag 
för rör, 25 mm.

Produktnummer: 19603

Beslag för 
livbojens ljus
Ett stadigt och kompakt beslag för livbojsljuset,
tillverkat av fjäderstål.
Innehåller monteringsbeslag för rör, 25 mm.

Produktnummer: 
19505

Spinnakerbomhållare
Bomhållaren monteras i mantågsstöttan och lyfter upp
bommen från däcket. 
Innehåller monteringsbeslag för rör, 25 mm.

Produktnummer: 19604

Ställning för 
kastlinan
Två olika modeller: rund och rektangulär. 
Innehåller monteringsbeslag för rör, 25 mm.

Produktnummer: 19601, 19606

19601 19606

Bojkrok
Lätt att använda, säker design.

Produktnummer: 19306

Ankarställning
Ankarställning för Bruce -ankare.
Innehåller monteringsbeslag för rör, 25 mm.
Lämpar sig för 5-10 kg ankare.

Produktnummer: 19607

19402
19403

19404
19405

495 mm 475 mm

Trosshållare
Innehåller monteringsbeslag 
för rör, 25 mm.

Produktnummer: 19801
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