
Produktkatalog
båtutstyr

2009/10

Tomrica_produktkat-09.indd   1 06.03.2009   09:02:30



                                       KOMFORT OMBORD                              

  B E D R E  S Ø V N  M E D  B E D F L E X  S E N G E B U N N E R  

BEDFLEX MARINE 
DEN FLEKSIBLE SPILESENGEBUNN FOR 

BEHAGELIGERE SØVN 
 

       
 

 
 Økt sovekomfort og ventilasjon 
 

 
Legges rett oppå eksisterende 
underlag, og under madrassen. 
 

 
 
 
De fjærende treribbene som hviler i 
elastiske støtteblokker av myk gummi, 
tilpasser seg til hver eneste liggestilling og 
støtter ryggraden, en ortopedisk egenskap 
som øker ditt velbehag.  
 

  Hva gir Bedflex spilesengebunn deg : 
 
• Gir et behagelig og helsefremmende 

sovemiljø 
• Mindre støy og knirk  
• Gir økt velvære og forebygger mot 

vond rygg 
• Hindrer fuktige madrasser som igjen 

forebygger mot: lukt, mugg og jordslag 
• Sikrer god ventilasjon og tørre 

madrasser. 
• Enkel installasjon og vedlikehold 
• Tilgjengelig i forskjellige størrelser. 
• Enkelt å tilpasse til din båt.  
• Legges direkte oppå eksisterende 

underlag 
• Meget enkel å montere. 
• Verktøy:  sag og målebånd  
• Monteringstid: ca. 40 min. 
• Garanti:  3ÅR 
• Levert til bobil/caravan og båter i mer 

enn 15 år 

 
 
Spilesengebunnen legges direkte på 
eksisterende underlag, under eksisterende 
dyner/madrasser uten at det behøves å 
gjøre noen endringer. 
 

 
 
Montering og størrelser: 
Bedflex Sengebunnsystem kan enkelt 
tilpasses enhver lugar. Spilene er bygget 
opp og limt sammen av 5-6 sjikt med 
bøkefiner. Dette gir en sviktende og meget 
elastisk løsning, og som ved enkel flytting av 
klosser kan tilpasses med ønsket svikt/ 
mykhets grad. (gjelder for alle bredder over 
100cm på spilene). 
Produktet leveres i en eske med bredder fra 
70-180cm. Alle leveres med 200cm lengde. 
Man behøver kun målebånd og sag for 
legging.  
 
Bedflex sengebunnsystem er et meget 
anerkjent produkt som benyttes i flere tusen  
båter. 

         

 

   
 
Båtverftene:  Beneteau- Cyclades, Oceanis, 
First, Lagoon, Fountain Pajot, Linssen Yachts, 
Beneteau Antares, etc. leverer dette system 
som standard i kabinene på nye båter.  
BEDFLEX MARINE Spilesengebunn egner seg 
også godt til f.eks. dinettløsninger. Da er 
den på dagen sammenpakket under 
sitteputen og på natten dratt ut over 
bordet.  
Støtblokkene er patenterte og produsert i 
høykvalitets myk gummi, samt et kraftig 
armert gummibånd. Det gis 3 års material-
garanti. Produktet produseres i Belgia.  
 
Veil.priser inkl. mva. : 
Bedflex marine spilesengebunner leveres 
komplett i en eske med bruksanvisning.  

Varenr Bredde x Lengde cm    Kr 

M0701410 70/200cm 1390,-
M0901410 90/200cm 1590,-

M1001410 100/200cm 1680,-

M1401410 140/200cm 2150,-

M1601410 160/200cm 2545,-

M1801410 180/200cm 2695.-

       Deler / Tilbehør sengebunner   

07010 70 cm 60,-

09010 90 cm 85,-

10010 100 cm 95,-

12010 120 cm 105,-

14010 140 cm 120,-

16010 160 cm 155,-

18010 180 cm 185,-

  

Avstandsbånd og gummiblokker  

05014 Bånd 265,-

05002 Klosser 35,-

      
            Garanti:  3ÅR 
 

 
                 Alt kommer komplett i en eske.  
                  totalvekt fra 6-13kg pr sengebunn. 

                                       KOMFORT OMBORD                              

     S M A R T E  C O C K P I T  P U T E R  O M B O R D  

   

BEDFLEX COMFORT 
VINKEL- PUTE TIL COCKPIT  

 

 
 
VINKLET PUTE TIL KARM 
 

 
    
   Bedflex comfort cockpit polstret vinkelpute: 

   
• Passer til de aller fleste seilbåter 
• God og komfortabel ryggstøtte i cockpit 
• Beskytter rygg og nyrer 
• Monteres uten verktøy 
• Fester til alle glatte flater 
• med 3 sugekopper 
• Standard farger: Hvit og Blå L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Sklir ikke ned på dørken under seiling 
• Ny forbedret innfesting av 

sugekoppene 
• Lukkede celler i polstring hindrer 

opptak av vann, gir tørre puter 
 

 
 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100100 55cm Hvit 650,- 

100150 55cm Navyblå 650,- 
 

BEDFLEX COMFORT  
RUND- PUTE TIL PUSHPITS /REKKE 

 
 
RUND PUTE TIL PUSHPIT REKKE/VAIER 

             
Bedflex comfort universal polstret rundpute: 
               
• Passer til alle seil- og motorbåter  
• Passer på vaier, baug og akter pushpit 
• Økt sittekomfort ombord 
• Beskytter rygg, nakke og nyrer 
• Monteres uten verktøy  
• Festes med innebygde spesialklammer 
• Standard farger: Hvit og Blå L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Lukkede celler i polstring hindrer opptak    

   av vann, gir tørre puter 

 
 

 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100200 55cm Hvit 650,-

100250 55cm Navyblå        650,-

ANGLEBACK 
         = ”RETT VINKEL IGJEN ” 

AngleBack er laget for seilere av seilere! 
Puten sikrer at skipper og mannskap sitter 
bekvemt under seilingen. Vinkelen på 
puten gjør at man sitter rett selv når det 
krenger!  

             
AngleBack kommer i 2 utførelser:  
T150 for cockpit/ mannskap med målene: 
35cm dybde x 50cm bredde x 18cm høyde 
 
T250 for styrmann/ kaptein med målene: 
50cm dybde x 35cm bredde x 35cm høyde 

    
Undersiden er laget i sklisikkert materiale. 
Puten formes ved bruk. Den har like bra 
funksjon i le som i lovart. Den har vist seg å 
lindre sjøsyke, da man sitter rett uten å 
måtte kjempe, eller spenne seg imot for å 
sitte rett. AngleBack får deg til å sitte 
avslappet. Den suger ikke til seg vann. Har 
god isolerende effekt. Passer perfekt på 
svaberget, eller vendt inn imot kahytt taket. 
Impregnert kalesjeduk og sømmer. Lett å 
feste i relingen. Råtner ikke, og lukter ikke 
selv etter lang tids bruk i fuktig klima. Sett i 
sammen en eller flere AngleBack, og sitt 
bekvemt hvor som helst i båten. AngleBack 
er meget behagelig som støttepute når 
man vil hvile underveis. 

 
 
Nr Lengde Farge   Kr 
T150 80cm Blå 985,-
T250 95cm Blå        985,-

                                       KOMFORT OMBORD                              

     S M A R T E  C O C K P I T  P U T E R  O M B O R D  

   

BEDFLEX COMFORT 
VINKLEL- PUTE TIL COCKPIT  
 

 
    
   Bedflex comfort cockpit polstret vinkelpute: 

               VINKEL 
 
• Passer til de aller fleste seilbåter 
• God og komfortabel ryggstøtte i cockpit 
• Beskytter rygg og nyrer 
• Monteres uten verktøy 
• Fester til alle glatte flater 
• med 3 sugekopper 
• Standard farger: Hvit og Blå  L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Sklir ikke ned på dørken under seiling 
• Ny forbedret innfesting av 

sugekoppene 
• Lukkede celler i polstring hindrer 

opptak av vann, gir tørre puter 
 
 

 
 

 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100100 55cm Hvit 585,- 

100150 55cm Navyblå 585,- 
 

BEDFLEX COMFORT  
RUND- PUTE TIL PUSHPITS /REKKE 

             
Bedflex comfort universal polstret rundpute: 
              RUND til rekke reling/vaier 
• Passer på vaier, baug og akter pushpit 
• Økt sittekomfort ombord 
• Beskytter rygg, nakke og nyrer 
• Passer til alle seil- og motorbåter  
• Monteres uten verktøy  
• Festes med innebygde spesialklammer 
• Standard farger: Hvit og Blå  L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Lukkede celler i polstring hindrer opptak    

   av vann, gir tørre puter 
 

 
 

 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100200 55cm Hvit 585,-

100250 55cm Navyblå 585,-
 

ANGLEBACK 
         ”GIR DEG RETT VINKEL IGJEN ” 

AngleBack er laget for seilere av seilere! 
Puten sikrer at skipper og mannskap sitter 
bekvemt under seilingen. Vinkelen på 
puten gjør at man sitter rett selv når det 
krenger! 

             
AngleBack kommer i 2 utførelser:  
T150 for cockpit/ mannskap med målene: 
35cm dybde x 50cm bredde x 18cm høyde 
  
T250 for styrmann/ kaptein med målene: 
50cm dybde x 35cm bredde x 35cm høyde 

          

 
 
Undersiden er laget i sklisikkert materiale. 
Puten formes ved bruk, uten å miste sin 
fasong. Den har like bra funksjon i le som i 
lovart. Den har vist seg å lindre sjøsyke, da 
man sitter rett uten å måtte kjempe, eller 
spenne seg imot for å sitte rett. AngleBack 
får deg til å sitte avslappet. Den suger ikke 
til seg vann. Har stor isolerende effekt, 
perfekt når det er våt segling.  

bedflex ®
marine
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                                       KOMFORT OMBORD                              

  B E D R E  S Ø V N  M E D  B E D F L E X  S E N G E B U N N E R  

BEDFLEX MARINE 
DEN FLEKSIBLE SPILESENGEBUNN FOR 

BEHAGELIGERE SØVN 
 

       
 

 
 Økt sovekomfort og ventilasjon 
 

 
Legges rett oppå eksisterende 
underlag, og under madrassen. 
 

 
 
 
De fjærende treribbene som hviler i 
elastiske støtteblokker av myk gummi, 
tilpasser seg til hver eneste liggestilling og 
støtter ryggraden, en ortopedisk egenskap 
som øker ditt velbehag.  
 

  Hva gir Bedflex spilesengebunn deg : 
 
• Gir et behagelig og helsefremmende 

sovemiljø 
• Mindre støy og knirk  
• Gir økt velvære og forebygger mot 

vond rygg 
• Hindrer fuktige madrasser som igjen 

forebygger mot: lukt, mugg og jordslag 
• Sikrer god ventilasjon og tørre 

madrasser. 
• Enkel installasjon og vedlikehold 
• Tilgjengelig i forskjellige størrelser. 
• Enkelt å tilpasse til din båt.  
• Legges direkte oppå eksisterende 

underlag 
• Meget enkel å montere. 
• Verktøy:  sag og målebånd  
• Monteringstid: ca. 40 min. 
• Garanti:  3ÅR 
• Levert til bobil/caravan og båter i mer 

enn 15 år 

 
 
Spilesengebunnen legges direkte på 
eksisterende underlag, under eksisterende 
dyner/madrasser uten at det behøves å 
gjøre noen endringer. 
 

 
 
Montering og størrelser: 
Bedflex Sengebunnsystem kan enkelt 
tilpasses enhver lugar. Spilene er bygget 
opp og limt sammen av 5-6 sjikt med 
bøkefiner. Dette gir en sviktende og meget 
elastisk løsning, og som ved enkel flytting av 
klosser kan tilpasses med ønsket svikt/ 
mykhets grad. (gjelder for alle bredder over 
100cm på spilene). 
Produktet leveres i en eske med bredder fra 
70-180cm. Alle leveres med 200cm lengde. 
Man behøver kun målebånd og sag for 
legging.  
 
Bedflex sengebunnsystem er et meget 
anerkjent produkt som benyttes i flere tusen  
båter. 

         

 

   
 
Båtverftene:  Beneteau- Cyclades, Oceanis, 
First, Lagoon, Fountain Pajot, Linssen Yachts, 
Beneteau Antares, etc. leverer dette system 
som standard i kabinene på nye båter.  
BEDFLEX MARINE Spilesengebunn egner seg 
også godt til f.eks. dinettløsninger. Da er 
den på dagen sammenpakket under 
sitteputen og på natten dratt ut over 
bordet.  
Støtblokkene er patenterte og produsert i 
høykvalitets myk gummi, samt et kraftig 
armert gummibånd. Det gis 3 års material-
garanti. Produktet produseres i Belgia.  
 
Veil.priser inkl. mva. : 
Bedflex marine spilesengebunner leveres 
komplett i en eske med bruksanvisning.  

Varenr Bredde x Lengde cm    Kr 

M0701410 70/200cm 1390,-
M0901410 90/200cm 1590,-

M1001410 100/200cm 1680,-

M1401410 140/200cm 2150,-

M1601410 160/200cm 2545,-

M1801410 180/200cm 2695.-

       Deler / Tilbehør sengebunner   

07010 70 cm 60,-

09010 90 cm 85,-

10010 100 cm 95,-

12010 120 cm 105,-

14010 140 cm 120,-

16010 160 cm 155,-

18010 180 cm 185,-

  

Avstandsbånd og gummiblokker  

05014 Bånd 265,-

05002 Klosser 35,-

      
            Garanti:  3ÅR 
 

 
                 Alt kommer komplett i en eske.  
                  totalvekt fra 6-13kg pr sengebunn. 

                                       KOMFORT OMBORD                              

     S M A R T E  C O C K P I T  P U T E R  O M B O R D  

   

BEDFLEX COMFORT 
VINKEL- PUTE TIL COCKPIT  

 

 
 
VINKLET PUTE TIL KARM 
 

 
    
   Bedflex comfort cockpit polstret vinkelpute: 

   
• Passer til de aller fleste seilbåter 
• God og komfortabel ryggstøtte i cockpit 
• Beskytter rygg og nyrer 
• Monteres uten verktøy 
• Fester til alle glatte flater 
• med 3 sugekopper 
• Standard farger: Hvit og Blå L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Sklir ikke ned på dørken under seiling 
• Ny forbedret innfesting av 

sugekoppene 
• Lukkede celler i polstring hindrer 

opptak av vann, gir tørre puter 
 

 
 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100100 55cm Hvit 650,- 

100150 55cm Navyblå 650,- 
 

BEDFLEX COMFORT  
RUND- PUTE TIL PUSHPITS /REKKE 

 
 
RUND PUTE TIL PUSHPIT REKKE/VAIER 

             
Bedflex comfort universal polstret rundpute: 
               
• Passer til alle seil- og motorbåter  
• Passer på vaier, baug og akter pushpit 
• Økt sittekomfort ombord 
• Beskytter rygg, nakke og nyrer 
• Monteres uten verktøy  
• Festes med innebygde spesialklammer 
• Standard farger: Hvit og Blå L: 55cm 
• Slitesterk skai/ kunstlær m/ luftehuller 
• Enkel å stue vekk i kistebunn   
• Lukkede celler i polstring hindrer opptak    

   av vann, gir tørre puter 

 
 

 
 

Nr Lengde Farge   Kr 
100200 55cm Hvit 650,-

100250 55cm Navyblå        650,-

ANGLEBACK 
         = ”RETT VINKEL IGJEN ” 

AngleBack er laget for seilere av seilere! 
Puten sikrer at skipper og mannskap sitter 
bekvemt under seilingen. Vinkelen på 
puten gjør at man sitter rett selv når det 
krenger!  

             
AngleBack kommer i 2 utførelser:  
T150 for cockpit/ mannskap med målene: 
35cm dybde x 50cm bredde x 18cm høyde 
 
T250 for styrmann/ kaptein med målene: 
50cm dybde x 35cm bredde x 35cm høyde 

    
Undersiden er laget i sklisikkert materiale. 
Puten formes ved bruk. Den har like bra 
funksjon i le som i lovart. Den har vist seg å 
lindre sjøsyke, da man sitter rett uten å 
måtte kjempe, eller spenne seg imot for å 
sitte rett. AngleBack får deg til å sitte 
avslappet. Den suger ikke til seg vann. Har 
god isolerende effekt. Passer perfekt på 
svaberget, eller vendt inn imot kahytt taket. 
Impregnert kalesjeduk og sømmer. Lett å 
feste i relingen. Råtner ikke, og lukter ikke 
selv etter lang tids bruk i fuktig klima. Sett i 
sammen en eller flere AngleBack, og sitt 
bekvemt hvor som helst i båten. AngleBack 
er meget behagelig som støttepute når 
man vil hvile underveis. 

 
 
Nr Lengde Farge   Kr 
T150 80cm Blå 985,-
T250 95cm Blå        985,-

                                       KOMFORT OMBORD                              

     S M A R T E  C O C K P I T  P U T E R  O M B O R D  

Toppkvalitets impregnert kalesjeduk og 
sømmer. Lett å feste i relingen. Avgir ikke 
merker mot noe underlag. Råtner ikke, og 
lukter ikke selv etter lang tids bruk i fuktig 
klima. Sett i sammen en eller flere 
AngleBack, og sitt bekvemt hvor som helst i 
båten. Kan også anvendes som 
redningsutstyr. Den har en flyte kapasitet 
på 150kg. AngleBack T150 er ekstremt 
behagelig som støtte-pute når man skal 
sove under segling. 

 
Nr Lengde Farge   Kr 
T150 80cm Blå 895,- 
T250 95cm Blå 895,- 

 

     

LUFTFYLT SITTE/ LIGGE UNDERLAG 
Seabound øker komforten ombord  
Produktet finnes i mange ulike str. tilpasset 
ulike deler av båten. 
Produktet benytter et spesiallim mellom ytre 
og indre kjerne, som gjør at den tåler sol, 
saltvann, sololje, etc. Produktet er vantett, 
flyter, vaskbart, og det tar minimalt med 
stueplass. Kan festes på ulike steder med 
innsatt borrelås eller maljer. 

 
              nr. 1512 

                
Nr.1712   nr. 1711  

 
Madrassputene fylles ved at man    Nr. 0906 
åpner ventilen. Da fylles madrassen 
automatisk. Lukk så ventilen igjen, og 
produktet er klar for bruk. Gjør motsatt ved 
å rulle eller presse luften ut igjen. 
 

 
For rekkevaier, med skjult borrelås. Nr. 1806 

 
Solmadrass, +tilvalgt løs hodepute  nr. 0306 

  
Ergonomisk formet hodepute.       Nr. 1612 

    
Dobbelmadrass for fordekket. Brettes og 
rulles enkelt sammen, og tar liten stueplass.  

  
Oversikt over de ulike modeller.    Nr. 0106 

   nr.1513     
nr.0906 

0706 

  
 Nr. mål Beskrivelse   Kr 
1512 40x40x3,5cm 60x40x3,5  høy 525,-
1513 40x40x3,5cm 40x40x3,5   lav 460,-
1711 40x40x35cm  U. ryggstøtte 160,-
1712 40x40x3,5cm Vaier rekke S 250,-
1806 40x120x3,5cm  Vaier/rekke L 580,-
0306 180x50x3,5cm      180cm 675,-
0506 200x50x3,5cm       200cm 845,-
1612 30x50x7,5x10cm   hodepute 450,-
0106 180x140cm / 35x3,5cm 1260,-
0706  40x120x3,5cm  u.ryggstøtte 440,-
0906 40x120x3,5 x 2stk  M. ryggstøtte 798,-

 2-DELT SITTE/COCKPIT PUTE M/LUFT  

 
        Sittebrønn/ cockpit pute 

Puten gjør det bekvemt å sitte i cockpiten. 
Den kan stues nesten hvor som helst – tøm 
den for luft, så tar den nesten ingen plass. 
Den kan benyttes med eller uten 
ryggputen, som sitter fast med velcrobånd. 

Nr     Kr 
P100165   295,-

 

bedflex ®
marine
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            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                             

  L E D  L A N T E R N E R  O G  L E D  D I O D E - P Æ R E R   

 
 

UTSKIFTBARE                             
LED-LANTERNE- PÆRER 

 
 
 

DU SKIFTER KUN UT DIN EKSISTERENDE 
HALOGENPÆRE MED DENNE LED PÆREN FRA 
MAST PRODUCTS OG DU VIL SPARER CA. 
80% STRØMFORBRUKET. 
 
Alle vet at navigasjons- og ankerlys tapper 
batterier drastisk, og at disse standard 
glødepærene har en begrenset levetid. Nå 
har vi en løsning på problemet som kun 
trekker 2 watt men lyser like klart i som en 
10watts glødepære. Den er beregnet for 
båter inntil 12 meter.   

         
   
         Normal str. 

 
 
LED PÆREN BA15D OG BA15S med 18stk. 
DOBLE LED dioder 
 

• Erstatter 10watts glødepærer 
• 18 stk. doble klare hvite LED 

dioder. 
• Tilsvarer 36 LED’s da de har 2 chips 

pr. diode. 
• Vanntett IP67. 
• Meget lavt forbruk kun 2watt. 
• Intet vedlikehold  
• Levetid på over 50.000 timer 
• Enkel innstallasjon 10V til 15V/ DC.  
• Den skifter polarisering selv med 

en diode bro som gjør at man 
ikke må endre på + eller – i 
sokkelen. 

• Kun å erstatte, og det blir færre 
turer opp i mastetoppen. 

 
 
 
 
  Pris for BA15D  hvit        kr.  345,- 
  Pris for BA15S  hvit        kr.  345,- 
 

LED LANTERNER FOR BÅTER INNTIL 12 METER. 
 
”Festoon sokkel” med poler i hver ende er 
nå endelig på markedet. 
De leveres med doble chips, som gir 
tilsvarende lys styrke som en tilsvarende 
std.pære på 10watt. 
 
”festoon ” poler i hver ende i standard 
utførelse, passer i alle navigasjons 
lanternehus:   Festoon T13x44 

            
     Hvit rund 18 doble hvite LED dioder 

 
         Grønn  Rød 

           
      ”Two-color” 
       Rød/Grønn 

 
                
 
 
 
Pris for alle 4 variantene  er      kr.  345,- 
 

Festoon lanterne pære diodene har en 
lysstyrke tilsvarende  en std. 10 watts 
glødepære som er std. i lanterne hus for 
båter inntil 12 meter. Besparelsen i 
strømforbruk er på 80% ,og følgelig av stor 
betydning for båtens kapasitet på 
batteribanken. Bruker man LED diode 
lanterne pærer vil det øke sikkerheten 
ombord da de vil lyse lenger, samt at de er 
slagfaste, og vantette. Liten strøm 
gjennomgang sikrer også en tregere 
korrosjonsprosess på pol innfestingene. 
 

              
 

 
 
 
   Festoon T13x44 

Noen store produsenter produserer sine 
egne standard innfestinger. 
Vi har også tilsvarende løsning til disse. 
Vi kaller de: spesial ”smilehull” sokler 
 

     Festoon T13x44 ” 
Spesial ”Smilehull” sokler 

             
            Spesial ” smilehull”  sokler   
       

 
 
       Hvit         Grønn          Rød     Rød/Grønn 
 
  Pris for alle variantene er                 kr. 345,- 

 

            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                              

  L E D  L A N T E R N E R  O G  L E D  D I O D E - P Æ R E R   

 
 

UTSKIFTBARE                             
LED-LANTERNE- PÆRER 

hh 
 

 

DU SKIFTER BARE UT DIN EKSISTERENDE 
HALOGENPÆRE MED DENNE LED PÆREN FRA 

MAST PRODUCTS OG SPARER 84% PÅ DITT 
STRØMFORBRUK. 

Alle vet at navigasjons- og anker lys tapper 
batterier drastisk, og at disse standard 
glødepærene har en begrenset levetid. Nå 
har vi en løsning på problemet som kun 
trekker 3,5 watt men lyser like klart i over 
50.000 timer. For båter inntil 20 meter.   
    LED PÆREN Bay15D med 50stk. LED dioder 

• Erstatter 25 watts std. Glødepærer 
• 50 stk. veldig klare kald hvit LED`s. 
• Vanntett IP68. 
• Meget lavt forbruk kun 3,5 watt. 
• Intet vedlikehold  
• Levetid på over 50.000 timer 
• Enkel innstallasjon 10V til 30V- DC 

Power. Den kan benyttes på båter 
med 12v/DC og med 24v/DC  

• Den skifter polarisering selv med 
en diode bro som gjør at man ikke 
må endre på + eller – i sokkelen. 

• Kun å erstatte, og det blir færre 
turer opp i mastetoppen. 

 

Nå kommer LED pæren også i : 
 

 
           Grønn   Rød 

 
       Two- color              Tricolor 
 
Med fargede LED dioder sikres enda lenger 
synlighet, samt optimaliserende farge- 
gjengivelse (grønn sektor).Min. 3nm. 
 
LED BAY15D PÆRE MED 50STK. DIODER 

Vare nr. dioder Kilde 
 Stk. 
Kr. 

HVITBAY15D 50 STK LED   490,- 
GRØNNBAY15D 50 STK LED   490,- 
RØDBAY15D 50 STK LED   490,- 
TWOCOLORBAY15D 50 STK LED   490,- 
TRI-COLORBAY15D 50 STK LED   490,- 

 LED-LANTERNER STANDARD 
 

 

 

       
                GRØNN 5X1W LED DIODER 

HIGH POWER LED LANTERNER I KOMPLETTE 
HUS KLAR FOR UTSKIFTNING MED 
FESTEANORNING. PASSER TIL ALLE BÅTER 
INNTIL 20 METERS LENGDE. 
 

 
 
MAST High Power LED lanterner er 
vedlikeholdsfrie(med levetid over 50 000 
timer), og ekstremt strømbesparende 
samtidig som de synes på langt hold (2-3 
nm). Strømforbruket er kun 4 respektive 5 
Watt og drives med 12-30Volt/DC 
likespenning. De er vanntette (IP67) og 
tillvirket i rustfritt stål og polykarbonat. 
Festeanordning medfølger. 
 

 
     KOMBI LANTERNE 

 

  
STYRBORD 
5 x 1 W 
112,5° 

KOMBI: 
4 x 1 W 

225° 

BABORD
5 x 1 W 
112,5° 

AKTER 
5 x 1 W 

135° 

TOP 
4 x 1 W 
 225° 

Nr Artikel   Kr 
MP909090 Styrbordslanterne 995,-
MP919191 Babordslanterne 995,-
MP929292 Kombilanterne SB/BB 995,-
MP939393 Akterlanterne 995,-
MP949494 Topplanterne 995,-
 
Skift ut dine gamle lenternehus og 
få en strømbesparende og 
problemfri løsning. Reduser ditt 
strømforbruk med inntil 80%. 

           Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr

     D I V E R S E - P R O D U K T E R   

 

 
ALDRI MIST NOE OVERBORD IGJEN! 
Waterbuoy: ”Sørger for at du ikke mister 
dine verdifulle gjenstander i sjøen for alltid”.  

 
Waterbuoy sikrer alle dine      
gjenstander som: 

 
• Håndholdt GPS/ kartplotter 
• Trådløse autopiloter 
• VHF radioer 
• Fjernkontroller til f.eks. ankerspill, 

alarm, daviter,,, 
• Kamera, video apparater. 
• Mobiler, PDA’er, Ipods 
• Bagger, vesker 
• Laptopen 
• Verktøy(vann/drivstoff) lokk 
• Fiskestangen, div. utstyr 
• Kikkerten 
• Lommelykten  
• Håndholdte kompass 
• Nøklene til bilen, båten , huset, 

hytta, eller jolla. 
 
Den holder gjenstander opptil 1KG flytende 
i minimum 24 timer. (testet og holdt flytende 
over 3 kg)         

 

Den reagerer på  få sekunder (ned mot 2 
sek.) etter at den er kommet under vannet.  
Men er sprutsikker i det daglige, og tåler 
høy fuktighet uten å løse ut.  
 

 
 
Kraftig oransje ballongduk sikrer god 
visibilitet og holder trykket oppe i min. 24 
timer. Gassen er miljøvennlig og totalt 
harmløs. Gassen er ikke bare harmløs, den 
er også meget effektiv med tanke på 
oppdrift. 
Med en innebygget LED diode er du sikret å 
finne den igjen om det er mørkt.  
Synlig på inntil 250 meter. 
 

 
 
Det har tatt mer enn 2 år å utvikle og teste 
dette unike produkt, med kun bruk av 
høykvalitets materialer som er CE godkjente 
og produsert med medisinsk standard 
angående nøyaktighet, for å sikre et 
pålitetlig produkt. 

                   
 
    Se flere detaljer, om oppbygning, og 
       demovideo på våre nettsider. 
 
 

 
 
Nr Mål lxbxh     Kr 

 46 73x28x18mm  waterbuoy 198,-
   

     

LED LOMMELYKTER 
 
Disse lommelyktene med LED-teknikk er 
meget strømbesparende og vedlikeholds 
frie (levetid over 50 000 timer). Huset er 
tillvirket i aluminium og er vanntette (IP64).  
 
 

GT1 
7 lyssterke LEDs 
3 x AAA-batterier 
GT2 
11 lyssterke LEDs 
3 x AAA-batterier 
GT3 
1 x 1W Power LED 
2 x CR123A-batterier
GT4 
3 x 1W Power LED 
2 x CR123A-batterier

  
Nr Artikkel    Kr 
GT010101 GT1  99,-
GT020202 GT2  129,-
GT030303 GT3  445,-
GT040404 GT4  695,-
 
Alle Lommelyktene leveres inklusive 
batterier.  WWW.TOMRICA.NO

LED - LANTERNER INNTIL 12 METER
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            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                             

  L E D  L A N T E R N E R  O G  L E D  D I O D E - P Æ R E R   

 
 

UTSKIFTBARE                             
LED-LANTERNE- PÆRER 

 
 
 

DU SKIFTER KUN UT DIN EKSISTERENDE 
HALOGENPÆRE MED DENNE LED PÆREN FRA 
MAST PRODUCTS OG DU VIL SPARER CA. 
80% STRØMFORBRUKET. 
 
Alle vet at navigasjons- og ankerlys tapper 
batterier drastisk, og at disse standard 
glødepærene har en begrenset levetid. Nå 
har vi en løsning på problemet som kun 
trekker 2 watt men lyser like klart i som en 
10watts glødepære. Den er beregnet for 
båter inntil 12 meter.   

         
   
         Normal str. 

 
 
LED PÆREN BA15D OG BA15S med 18stk. 
DOBLE LED dioder 
 

• Erstatter 10watts glødepærer 
• 18 stk. doble klare hvite LED 

dioder. 
• Tilsvarer 36 LED’s da de har 2 chips 

pr. diode. 
• Vanntett IP67. 
• Meget lavt forbruk kun 2watt. 
• Intet vedlikehold  
• Levetid på over 50.000 timer 
• Enkel innstallasjon 10V til 15V/ DC.  
• Den skifter polarisering selv med 

en diode bro som gjør at man 
ikke må endre på + eller – i 
sokkelen. 

• Kun å erstatte, og det blir færre 
turer opp i mastetoppen. 

 
 
 
 
  Pris for BA15D  hvit        kr.  345,- 
  Pris for BA15S  hvit        kr.  345,- 
 

LED LANTERNER FOR BÅTER INNTIL 12 METER. 
 
”Festoon sokkel” med poler i hver ende er 
nå endelig på markedet. 
De leveres med doble chips, som gir 
tilsvarende lys styrke som en tilsvarende 
std.pære på 10watt. 
 
”festoon ” poler i hver ende i standard 
utførelse, passer i alle navigasjons 
lanternehus:   Festoon T13x44 

            
     Hvit rund 18 doble hvite LED dioder 

 
         Grønn  Rød 

           
      ”Two-color” 
       Rød/Grønn 

 
                
 
 
 
Pris for alle 4 variantene  er      kr.  345,- 
 

Festoon lanterne pære diodene har en 
lysstyrke tilsvarende  en std. 10 watts 
glødepære som er std. i lanterne hus for 
båter inntil 12 meter. Besparelsen i 
strømforbruk er på 80% ,og følgelig av stor 
betydning for båtens kapasitet på 
batteribanken. Bruker man LED diode 
lanterne pærer vil det øke sikkerheten 
ombord da de vil lyse lenger, samt at de er 
slagfaste, og vantette. Liten strøm 
gjennomgang sikrer også en tregere 
korrosjonsprosess på pol innfestingene. 
 

              
 

 
 
 
   Festoon T13x44 

Noen store produsenter produserer sine 
egne standard innfestinger. 
Vi har også tilsvarende løsning til disse. 
Vi kaller de: spesial ”smilehull” sokler 
 

     Festoon T13x44 ” 
Spesial ”Smilehull” sokler 

             
            Spesial ” smilehull”  sokler   
       

 
 
       Hvit         Grønn          Rød     Rød/Grønn 
 
  Pris for alle variantene er                 kr. 345,- 

 

            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                              

  L E D  L A N T E R N E R  O G  L E D  D I O D E - P Æ R E R   

 
 

UTSKIFTBARE                             
LED-LANTERNE- PÆRER 

hh 
 

 

DU SKIFTER BARE UT DIN EKSISTERENDE 
HALOGENPÆRE MED DENNE LED PÆREN FRA 

MAST PRODUCTS OG SPARER 84% PÅ DITT 
STRØMFORBRUK. 

Alle vet at navigasjons- og anker lys tapper 
batterier drastisk, og at disse standard 
glødepærene har en begrenset levetid. Nå 
har vi en løsning på problemet som kun 
trekker 3,5 watt men lyser like klart i over 
50.000 timer. For båter inntil 20 meter.   
    LED PÆREN Bay15D med 50stk. LED dioder 

• Erstatter 25 watts std. Glødepærer 
• 50 stk. veldig klare kald hvit LED`s. 
• Vanntett IP68. 
• Meget lavt forbruk kun 3,5 watt. 
• Intet vedlikehold  
• Levetid på over 50.000 timer 
• Enkel innstallasjon 10V til 30V- DC 

Power. Den kan benyttes på båter 
med 12v/DC og med 24v/DC  

• Den skifter polarisering selv med 
en diode bro som gjør at man ikke 
må endre på + eller – i sokkelen. 

• Kun å erstatte, og det blir færre 
turer opp i mastetoppen. 

 

Nå kommer LED pæren også i : 
 

 
           Grønn   Rød 

 
       Two- color              Tricolor 
 
Med fargede LED dioder sikres enda lenger 
synlighet, samt optimaliserende farge- 
gjengivelse (grønn sektor).Min. 3nm. 
 
LED BAY15D PÆRE MED 50STK. DIODER 

Vare nr. dioder Kilde 
 Stk. 
Kr. 

HVITBAY15D 50 STK LED   490,- 
GRØNNBAY15D 50 STK LED   490,- 
RØDBAY15D 50 STK LED   490,- 
TWOCOLORBAY15D 50 STK LED   490,- 
TRI-COLORBAY15D 50 STK LED   490,- 

 LED-LANTERNER STANDARD 
 

 

 

       
                GRØNN 5X1W LED DIODER 

HIGH POWER LED LANTERNER I KOMPLETTE 
HUS KLAR FOR UTSKIFTNING MED 
FESTEANORNING. PASSER TIL ALLE BÅTER 
INNTIL 20 METERS LENGDE. 
 

 
 
MAST High Power LED lanterner er 
vedlikeholdsfrie(med levetid over 50 000 
timer), og ekstremt strømbesparende 
samtidig som de synes på langt hold (2-3 
nm). Strømforbruket er kun 4 respektive 5 
Watt og drives med 12-30Volt/DC 
likespenning. De er vanntette (IP67) og 
tillvirket i rustfritt stål og polykarbonat. 
Festeanordning medfølger. 
 

 
     KOMBI LANTERNE 

 

  
STYRBORD 
5 x 1 W 
112,5° 

KOMBI: 
4 x 1 W 

225° 

BABORD
5 x 1 W 
112,5° 

AKTER 
5 x 1 W 

135° 

TOP 
4 x 1 W 
 225° 

Nr Artikel   Kr 
MP909090 Styrbordslanterne 995,-
MP919191 Babordslanterne 995,-
MP929292 Kombilanterne SB/BB 995,-
MP939393 Akterlanterne 995,-
MP949494 Topplanterne 995,-
 
Skift ut dine gamle lenternehus og 
få en strømbesparende og 
problemfri løsning. Reduser ditt 
strømforbruk med inntil 80%. 

           Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr

     D I V E R S E - P R O D U K T E R   

 

 
ALDRI MIST NOE OVERBORD IGJEN! 
Waterbuoy: ”Sørger for at du ikke mister 
dine verdifulle gjenstander i sjøen for alltid”.  

 
Waterbuoy sikrer alle dine      
gjenstander som: 

 
• Håndholdt GPS/ kartplotter 
• Trådløse autopiloter 
• VHF radioer 
• Fjernkontroller til f.eks. ankerspill, 

alarm, daviter,,, 
• Kamera, video apparater. 
• Mobiler, PDA’er, Ipods 
• Bagger, vesker 
• Laptopen 
• Verktøy(vann/drivstoff) lokk 
• Fiskestangen, div. utstyr 
• Kikkerten 
• Lommelykten  
• Håndholdte kompass 
• Nøklene til bilen, båten , huset, 

hytta, eller jolla. 
 
Den holder gjenstander opptil 1KG flytende 
i minimum 24 timer. (testet og holdt flytende 
over 3 kg)         

 

Den reagerer på  få sekunder (ned mot 2 
sek.) etter at den er kommet under vannet.  
Men er sprutsikker i det daglige, og tåler 
høy fuktighet uten å løse ut.  
 

 
 
Kraftig oransje ballongduk sikrer god 
visibilitet og holder trykket oppe i min. 24 
timer. Gassen er miljøvennlig og totalt 
harmløs. Gassen er ikke bare harmløs, den 
er også meget effektiv med tanke på 
oppdrift. 
Med en innebygget LED diode er du sikret å 
finne den igjen om det er mørkt.  
Synlig på inntil 250 meter. 
 

 
 
Det har tatt mer enn 2 år å utvikle og teste 
dette unike produkt, med kun bruk av 
høykvalitets materialer som er CE godkjente 
og produsert med medisinsk standard 
angående nøyaktighet, for å sikre et 
pålitetlig produkt. 

                   
 
    Se flere detaljer, om oppbygning, og 
       demovideo på våre nettsider. 
 
 

 
 
Nr Mål lxbxh     Kr 

 46 73x28x18mm  waterbuoy 198,-
   

     

LED LOMMELYKTER 
 
Disse lommelyktene med LED-teknikk er 
meget strømbesparende og vedlikeholds 
frie (levetid over 50 000 timer). Huset er 
tillvirket i aluminium og er vanntette (IP64).  
 
 

GT1 
7 lyssterke LEDs 
3 x AAA-batterier 
GT2 
11 lyssterke LEDs 
3 x AAA-batterier 
GT3 
1 x 1W Power LED 
2 x CR123A-batterier
GT4 
3 x 1W Power LED 
2 x CR123A-batterier

  
Nr Artikkel    Kr 
GT010101 GT1  99,-
GT020202 GT2  129,-
GT030303 GT3  445,-
GT040404 GT4  695,-
 
Alle Lommelyktene leveres inklusive 
batterier.  WWW.TOMRICA.NO

LED - LANTERNER INNTIL 12 METERLED - LANTERNER INNTIL 20 METER
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            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                              

  L E D  I N T E R I Ø R  &  E K S T E R I Ø R  B E L Y S N I N G   

 

LED-BELYSNING  
Glødepæren og halogen pærens tid er forbi! 
De fleste pærer kan nå skiftes direkte ut med 
LED dioder. De sparer deg for vedlikehold, 
reduserer varmegang, og ikke minst reduserer 
strømforbruket til en brøkdel. Fargen på lyset er 
som halogen pæren du benytter i dag.(K3000-
3400) G4 finnes i 2 utgaver avhengig av din 
innfesting i båten.            
G4 Led 7 dioder m/ 2 stk. sidepinner 
Forbruk kun 1,2watt 
Lyser tilsv. 10w. Halogen. 
Finnes i varmhvit K3200 
klarhvit K3900 
10-15V AC/DC 
 Pris kr. 215,- 
 
  G4 Led 7 dioder m/ 2 stk.               
                                 pinner midt bak. 
                                 Forbruk kun 1,2watt 
                                 Lyser tilsv. 10w. Halogen. 
                                 Finnes i varmhvit K3200 
                                 klarhvit K3900 
                                             ”halogenpære” 

 
Levetid ca. 50000 timer 
10-15V AC/DC   Pris kr. 215,-  
 
MR 11 og MR 16 med 7 dioder. 
Forbruk 1,2watt. Tilsv.10watts halogen pære 
Finnes i varmhvit K3200, og klarhvit K3900 
Levetid ca. 50000 timer.                     
              MR11                         MR16 

              
                 ”halogenpære”- 

   

10-30V AC/DC  Pris begge typer  kr. 215,- 
 
LED SPOT FOR MONTERING INNFELT I TAK  
7 LED dioder er meget enkel å montere, og 
passer ofte rett inn i eksisterende takspotter. 
Den er i str. Med det mange produsenter 
har som standard.Leveres i 2 utførelser. 
1 type har rød diode for nattbruk. Hvor man 
trykker en ekstra gang på bryteren for å 
skifte modus. 

 

        
Forbruk kun 1,2 watt 
Varmhvit, eller 6 varm 
& 1 rød. 
10V-24V AC eller 10V-30V/DC 
Farge alternativ: Alu-messing-krom 
Pris varm hvit kr. 250,-  6 hvit & 1 rød kr. 295,- 
 
Mast  tilbyr nå en ”RETRO FIT LED LIGHT” 
lampe-innsats, som passer i alle standard 
MR16 hus, og man kan utskifte enhver 
halogen innsats ved å skifte ut med denne. 
Den er tilgjengelig i ulike utførelser, og 
leveres med deksel og innfestings klips ved 
innfelliing. 
Her er en MR16 LED spotunit’en satt inni en 
tidligere halogen leselampe, ved å skifte 
pære. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retro fit Led spot’en har en 3Watt LED 
diode som kommer i to farger: varm hvit 
k3200- 3800-4000k, kald hvit, eller som RGB 
farget LED. RGB kommer i 2 versjoner med 3 
eller 7 farger som kan skiftes etter humør 
ved å trykke av/på bryteren. Ved siste 
farge kan man velge at alle fargene 
gradvis skifter av seg selv.  

 
I 3 farget versjon har man hvit, rød, og blå. 
Det betyr at man har nattlys med rødt 
innebygd i en og samme pære. 
Disse pærene leveres med innebygd 
kontroll i hver enhet, eller som dimmbare.   
 
Retro LED fit enheten kommer med klart og 
frosted glass som kan skiftes ut avhengig av 
ønsket lysspredning. 
 
 
 
 
 
 
 
Passer i alle halogenlamper som bruker 
MR16, eller har Ø 50mm.  3watts LED diode. 
Pris Varmhvit Kr.445,- RGB 3/7farger kr. 498,-  
 
RETRO FIT LED SPOT Ø60mm. 
Med 60mm diameter passer den rett inn i 
mange eksisterende halogen spotter. Den 
passer perfekt for innfelling i tak. Leveres 
 med ett klart og ett frosted glass pr. Spot. 
Den kommer i 2 utførelser. Begge med 
innebygget driver, den ene er dimmbar, 
men da kreves en puls switch i  tillegg.  
 
 

Mål. Ø60mm LED 1x5WATT tilsv. 30WATT 

 
Passer til 12V-24V/AC eller 12V-30V/DC 
Pris . kr. 575,-  m/dim. Kr. 595,- 
Ved innfelling kan man også velge mellom 
ulike front- deklser. Runde eller firkantet. 
Ingen fare for over opphetning ved 
innbygging, og man behøver ikke kasser. 
Utvendige deksler, kan ettermonteres. 

 
 
Deklser tilgjengelig gjelder MR16 og 60mm 

 
Aluminium     messing       hvit krom 
 

                        
         Front deksel rund                     firkantet deksel 
         MR 16 str. Ø62mm                 MR16 62x62mm 
         60mm ø76mm                 60mm 76x76mm 
           

 
Retro fit  3 watt MR16 str.                       5 watt 60mm str. 
               A-52mm cut out    A-65mm cut out 
               B- 25mm dybde    B- 25 dybde 
               C- 2,5mm tykk       C- 2,5mm tykk 
 

            
                    Str.  Ø80mm - Ø100mm 

       
Utv. Mont. 80mm str.                         Utv.mont. 100mm str. 
   A-52mm cut out         A-65mm cut out 
   B- 20mm dybde     B- 30 dybde 
   C- 6,5mm tykk        C- 8,5mm tykk 
 

            Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                              

  L E D  I N T E R I Ø R  &  E K S T E R I Ø R  B E L Y S N I N G   

LED-BELYSNING ER MEGET STRØM- 
BESPARENDE, EKSTREMT HOLDBAR, OG HELT 
VEDLIKEHOLDSFRITT. 

 
HIGH POWER MULTILIGHT 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

Multilight kan monteres i tøffe 
Omgivelser, og tåler et støt. 
Vanntett IP67 
Perfekt for spredningslys. 
3x1 watt 10V-30V/DC            Innfellt 
Farger: Varm hvit, kald hvit, klar blå       
Hus i alu. Hvit, krom 
Pris kr. 795,- 
 
 

 
 
 

       
                                  Utenpåliggende 
 
High Power LED Taklamper 

Sparer batterier (3x1W) 
tilsvarer 20w effekt, og 
0 vedlikehold. (hold-
barhet over 50 000 
timer) –   varmhvitt lys 
med 15º eller 45º lys-
vinkel eller rødt navi- 
gasjonslys med 45º  
lysvinkel. Enkel installasjon.  
(IP44). Laget i aluminium. 
Innbygnings mål: 
 
 
 
 
 

   
Forkrommet Aluminium Messingsfarget 

 
Leveres i fargene varm hvit eller rød. 
10V-30V/DC 
Forbruk 3 watt. 
Leveres i 2 lysspredninger 15º eller 45º  
 
Pris pr. stk. alle farger kr. 750,- 

LED TRINN LYS 
Meget sterke og klare trinn lys til trappen. 
De er designet til ikke å blende i øynene 
når tent. Ingen synlige skruer ved 
montering. Flott lys i fargealternativene: 
varm hvit eller kald hvit, Krom eller messing. 
5x5mm super LED dioder 10-30V/DC. Trekker 
kun 0,5w. IP67. 

 
Laget i aluminium. Meget flott utførelse. 

 
 Nr. Artikkel Kr 

SC010101 
Krom varm hvit 

L110xH20xB13mm  215,- 

SC040404 
Messing varm hvit 
L110Xh20xb13mm  215,- 

 
LED KART/ LESELAMPE  
30cm svingbar arm med en  touchbryter 
på den rød LED dioden. 

  

LED kart/leselampe med 
rød LED touch av/på knapp

LED kart/leselampe med rød 
LED touch av/ på knapp  

  
Bytt ut dine gamle 
halogenlamper til LED 
lamper som både trekker 
mindre strøm og holder 
lengre. Smart justerbar 
leselampe med rød LED 
touch bryter som gjør 
det enkelt å finne den i 
mørket. 30cm fleksibel 
svingarm. Levetid 50.000  
timer.Forbruk: 1,2watt.       
Enkel installasjon. 10V -
30V DC power. 

 Nr. Artikkel Kr 

CH010101 
Krom belagt alu. forbuk 

kun 1,2W 498,- 

CH 020202 
Messing  belagt alu. 

forbruk kun 1,2W. 498,- 
LED MODUL-LENKE DELBAR VED HVER 5 LED. 
Designet for utallige bruksområder såsom:  
bakgrunns-, skap-, markerings-, trinn-, natt-, 
garderobe-belysning m.m.  10V-15DC . 
 
De kommer på lenker á 5 meter med 40 
moduler som kan klippes over for hver 
modul a 5 stk. LED dioder. Enkel montering 
med to-sidig 3M tape på baksiden medf., 
eller skruer. De er vantette IP68 og er 
tilgjengelig i 4 ulike farger: Varm-/ kaldhvit, 
Blå, og Rød. Forbruk kun 0,5watt pr.  5stk. 

    
 
 
 
LM010101 Pris pr. 5stk modul  95,-

High Power LED Lyslister 
Sparer batterier og vedlikehold. 
En High Power LED lyslist rekker til 
å lyse opp ruffen. De har meget 
lang holdbarhet – over 50 000 tim-
er. Enkel installasjon, kan plasseres 
overalt (210mm x 29mm). Sparer 
batterier – 3W 12V likstrøm. Lyslis-
tene er fuktette og vannbeskyttet 

(IP68), samt produsert i ano-
disert-aluminium. 
 

 

Flat utenpåliggende 
for taket,perfekt under 
bommen over cockpit 

Trekanet utenpå-
liggende for  veggen  

Kan anvendes i taket, på bommen som 
cockpit/ brønnbelysning, salinger passer i 
bomskinnen på mange Seldén-bommer. 

Nr Artikkel   Kr 
MP707070 Flat list, varm-hvit 765,-
MP717171 Trekantet list, varm-hvit 765,-
MP727272 Flat list, rød 765,-
MP737373 Trekantet list, rød 765,-
                          
LED line i 7 RGB farger.  
Lengde 50cm pr. Enhet, som kan skjøtes i 
lange lenker, Vantett og enkel og montere 
med 3M tape på baksiden. Super til skjult 
belysning. Den er dimbar, og du kan skille 
mellom alle fargene om ønskelig. Den 
trenger en driver for enten 12V- eller 24 V. 
 

               
 
Pris pr. 50 cm enhet kr. 295,- 
Pris 5 meter wire skjøtekabel kr. 65,- 
Pris for driver max 5 m. ledlenker kr. 245,- 
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Smarte produkter for å skåne seil og        
skjøter fra fra å feste seg eller revne: 

 
Strekkfisk trekk i microfiber med glidelås 
beskytter seil og skjøter for skarpe kanter.   

             
 
Salingshorn beskyttere: 

 
Beskytter seilene effektivt mot slitasje og 
skarpe kanter. Universal str. Ikke mer teip! 
Solide UV resistente strips medfølger.  
 
Rekkestøtte deksel, beskytter effektivt 
skjørtet på seilet samt at det glir smidigere 
over med bredere og rund topp på topp 
av rekkestøttene.  

 
 
Eksklusivt  ergonomisk vinsjhåndtak i teak 

”handmade” 
 
Vinsjtrekk i blå eller beige 

    
 
Ocean utvendig låsbart skap til f.eks. 
nødutstyr, liner, sko, kikkert, etc. 

   

 
 

Produkt str. Farge Pris 

Strekkfisk 
beskyttere 60x3cm blå-sand

2pk. 
295,- 

salingshorn 
beskyttere 20x10x11cm hvit-alu 

2pk. 
348,- 

rekkestøtte 
beskyttere 10x4cm hvit-alu 

4pk. 
498,- 

Vinsjhånd-  
tak i teak  L 25,4cm teak/sort 2990,-

Vinsjtrekk 
40-44" Ø18x20cm blå-sand

2pk. 
575,- 

Vinsjtrekk 
46-48" Ø20x23cm blå-sand

2pk. 
595,- 

Vinsjtrekk 
53-60" Ø23x27cm blå-sand

2pk. 
685,- 

Låsbart 
skap 34x51x19cm hvit 2370,-

 

 

OPPBEVARINGS-VESKER & TILBEHØR 
ENKEL MONTERING MED VELCROBÅND 

–  INGEN HULLER I GELCOATEN  – 
HØYKVALITETS VANNAVSTØTENDE 
600 X 600 D OXFORD-NYLON 

 

 
Rekkevaier/ manntau bag 

Beste plassen for fortøyningstau og skjøter 
når de ikke anvendes. Den festes rundt 
manntauet med velcrobånd. Bunnen av 
kraftig nett gjør at vann raskt renner av. 
 

Nr Mål    Kr 
MP100100 45x32cm  325,-
 

 
 

Fallbag 
Den perfekte plassen for fall og skjøter. Fes-
tes med velcrobånd – lett å montere og ta 
bort. Bunnen av kraftig nett gjør at vann 
raskt renner av. 
 

Nr Mål    Kr 
MP100110 45x32cm  325,-
 

 
 
Sjøsekk 

I sjøsekken får du ned klærne for helgens 
båttur. Eller hvorfor ikke legge ned kikkert, 
GPS og annen utrustning i forkant av 
båtturen. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. Skulderbåndet og 
håndtaket gjør den lett å bære med seg. 
 

Nr Høyde Ø   Kr 
MP100115 68 30 245,-
   

 

 
 
Cockpit/sittebrønn bag 

Praktisk for oppbevaring av alle småsaker i 
cockpit. Festes med velcrobånd – lett å 
montere og ta bort. Bunnen av kraftig nett 
gjør at vann raskt renner av. Integrert 
praktiskt bærhåandtak – lett å ta med. 
 

Nr Mål    Kr 
MP100120 60x30cm  275,-
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LED-BELYSNING  
Glødepæren og halogen pærens tid er forbi! 
De fleste pærer kan nå skiftes direkte ut med 
LED dioder. De sparer deg for vedlikehold, 
reduserer varmegang, og ikke minst reduserer 
strømforbruket til en brøkdel. Fargen på lyset er 
som halogen pæren du benytter i dag.(K3000-
3400) G4 finnes i 2 utgaver avhengig av din 
innfesting i båten.            
G4 Led 7 dioder m/ 2 stk. sidepinner 
Forbruk kun 1,2watt 
Lyser tilsv. 10w. Halogen. 
Finnes i varmhvit K3200 
klarhvit K3900 
10-15V AC/DC 
 Pris kr. 215,- 
 
  G4 Led 7 dioder m/ 2 stk.               
                                 pinner midt bak. 
                                 Forbruk kun 1,2watt 
                                 Lyser tilsv. 10w. Halogen. 
                                 Finnes i varmhvit K3200 
                                 klarhvit K3900 
                                             ”halogenpære” 

 
Levetid ca. 50000 timer 
10-15V AC/DC   Pris kr. 215,-  
 
MR 11 og MR 16 med 7 dioder. 
Forbruk 1,2watt. Tilsv.10watts halogen pære 
Finnes i varmhvit K3200, og klarhvit K3900 
Levetid ca. 50000 timer.                     
              MR11                         MR16 

              
                 ”halogenpære”- 

   

10-30V AC/DC  Pris begge typer  kr. 215,- 
 
LED SPOT FOR MONTERING INNFELT I TAK  
7 LED dioder er meget enkel å montere, og 
passer ofte rett inn i eksisterende takspotter. 
Den er i str. Med det mange produsenter 
har som standard.Leveres i 2 utførelser. 
1 type har rød diode for nattbruk. Hvor man 
trykker en ekstra gang på bryteren for å 
skifte modus. 

 

        
Forbruk kun 1,2 watt 
Varmhvit, eller 6 varm 
& 1 rød. 
10V-24V AC eller 10V-30V/DC 
Farge alternativ: Alu-messing-krom 
Pris varm hvit kr. 250,-  6 hvit & 1 rød kr. 295,- 
 
Mast  tilbyr nå en ”RETRO FIT LED LIGHT” 
lampe-innsats, som passer i alle standard 
MR16 hus, og man kan utskifte enhver 
halogen innsats ved å skifte ut med denne. 
Den er tilgjengelig i ulike utførelser, og 
leveres med deksel og innfestings klips ved 
innfelliing. 
Her er en MR16 LED spotunit’en satt inni en 
tidligere halogen leselampe, ved å skifte 
pære. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retro fit Led spot’en har en 3Watt LED 
diode som kommer i to farger: varm hvit 
k3200- 3800-4000k, kald hvit, eller som RGB 
farget LED. RGB kommer i 2 versjoner med 3 
eller 7 farger som kan skiftes etter humør 
ved å trykke av/på bryteren. Ved siste 
farge kan man velge at alle fargene 
gradvis skifter av seg selv.  

 
I 3 farget versjon har man hvit, rød, og blå. 
Det betyr at man har nattlys med rødt 
innebygd i en og samme pære. 
Disse pærene leveres med innebygd 
kontroll i hver enhet, eller som dimmbare.   
 
Retro LED fit enheten kommer med klart og 
frosted glass som kan skiftes ut avhengig av 
ønsket lysspredning. 
 
 
 
 
 
 
 
Passer i alle halogenlamper som bruker 
MR16, eller har Ø 50mm.  3watts LED diode. 
Pris Varmhvit Kr.445,- RGB 3/7farger kr. 498,-  
 
RETRO FIT LED SPOT Ø60mm. 
Med 60mm diameter passer den rett inn i 
mange eksisterende halogen spotter. Den 
passer perfekt for innfelling i tak. Leveres 
 med ett klart og ett frosted glass pr. Spot. 
Den kommer i 2 utførelser. Begge med 
innebygget driver, den ene er dimmbar, 
men da kreves en puls switch i  tillegg.  
 
 

Mål. Ø60mm LED 1x5WATT tilsv. 30WATT 

 
Passer til 12V-24V/AC eller 12V-30V/DC 
Pris . kr. 575,-  m/dim. Kr. 595,- 
Ved innfelling kan man også velge mellom 
ulike front- deklser. Runde eller firkantet. 
Ingen fare for over opphetning ved 
innbygging, og man behøver ikke kasser. 
Utvendige deksler, kan ettermonteres. 

 
 
Deklser tilgjengelig gjelder MR16 og 60mm 

 
Aluminium     messing       hvit krom 
 

                        
         Front deksel rund                     firkantet deksel 
         MR 16 str. Ø62mm                 MR16 62x62mm 
         60mm ø76mm                 60mm 76x76mm 
           

 
Retro fit  3 watt MR16 str.                       5 watt 60mm str. 
               A-52mm cut out    A-65mm cut out 
               B- 25mm dybde    B- 25 dybde 
               C- 2,5mm tykk       C- 2,5mm tykk 
 

            
                    Str.  Ø80mm - Ø100mm 

       
Utv. Mont. 80mm str.                         Utv.mont. 100mm str. 
   A-52mm cut out         A-65mm cut out 
   B- 20mm dybde     B- 30 dybde 
   C- 6,5mm tykk        C- 8,5mm tykk 
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LED-BELYSNING ER MEGET STRØM- 
BESPARENDE, EKSTREMT HOLDBAR, OG HELT 
VEDLIKEHOLDSFRITT. 

 
HIGH POWER MULTILIGHT 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

Multilight kan monteres i tøffe 
Omgivelser, og tåler et støt. 
Vanntett IP67 
Perfekt for spredningslys. 
3x1 watt 10V-30V/DC            Innfellt 
Farger: Varm hvit, kald hvit, klar blå       
Hus i alu. Hvit, krom 
Pris kr. 795,- 
 
 

 
 
 

       
                                  Utenpåliggende 
 
High Power LED Taklamper 

Sparer batterier (3x1W) 
tilsvarer 20w effekt, og 
0 vedlikehold. (hold-
barhet over 50 000 
timer) –   varmhvitt lys 
med 15º eller 45º lys-
vinkel eller rødt navi- 
gasjonslys med 45º  
lysvinkel. Enkel installasjon.  
(IP44). Laget i aluminium. 
Innbygnings mål: 
 
 
 
 
 

   
Forkrommet Aluminium Messingsfarget 

 
Leveres i fargene varm hvit eller rød. 
10V-30V/DC 
Forbruk 3 watt. 
Leveres i 2 lysspredninger 15º eller 45º  
 
Pris pr. stk. alle farger kr. 750,- 

LED TRINN LYS 
Meget sterke og klare trinn lys til trappen. 
De er designet til ikke å blende i øynene 
når tent. Ingen synlige skruer ved 
montering. Flott lys i fargealternativene: 
varm hvit eller kald hvit, Krom eller messing. 
5x5mm super LED dioder 10-30V/DC. Trekker 
kun 0,5w. IP67. 

 
Laget i aluminium. Meget flott utførelse. 

 
 Nr. Artikkel Kr 

SC010101 
Krom varm hvit 

L110xH20xB13mm  215,- 

SC040404 
Messing varm hvit 
L110Xh20xb13mm  215,- 

 
LED KART/ LESELAMPE  
30cm svingbar arm med en  touchbryter 
på den rød LED dioden. 

  

LED kart/leselampe med 
rød LED touch av/på knapp

LED kart/leselampe med rød 
LED touch av/ på knapp  

  
Bytt ut dine gamle 
halogenlamper til LED 
lamper som både trekker 
mindre strøm og holder 
lengre. Smart justerbar 
leselampe med rød LED 
touch bryter som gjør 
det enkelt å finne den i 
mørket. 30cm fleksibel 
svingarm. Levetid 50.000  
timer.Forbruk: 1,2watt.       
Enkel installasjon. 10V -
30V DC power. 

 Nr. Artikkel Kr 

CH010101 
Krom belagt alu. forbuk 

kun 1,2W 498,- 

CH 020202 
Messing  belagt alu. 

forbruk kun 1,2W. 498,- 
LED MODUL-LENKE DELBAR VED HVER 5 LED. 
Designet for utallige bruksområder såsom:  
bakgrunns-, skap-, markerings-, trinn-, natt-, 
garderobe-belysning m.m.  10V-15DC . 
 
De kommer på lenker á 5 meter med 40 
moduler som kan klippes over for hver 
modul a 5 stk. LED dioder. Enkel montering 
med to-sidig 3M tape på baksiden medf., 
eller skruer. De er vantette IP68 og er 
tilgjengelig i 4 ulike farger: Varm-/ kaldhvit, 
Blå, og Rød. Forbruk kun 0,5watt pr.  5stk. 

    
 
 
 
LM010101 Pris pr. 5stk modul  95,-

High Power LED Lyslister 
Sparer batterier og vedlikehold. 
En High Power LED lyslist rekker til 
å lyse opp ruffen. De har meget 
lang holdbarhet – over 50 000 tim-
er. Enkel installasjon, kan plasseres 
overalt (210mm x 29mm). Sparer 
batterier – 3W 12V likstrøm. Lyslis-
tene er fuktette og vannbeskyttet 

(IP68), samt produsert i ano-
disert-aluminium. 
 

 

Flat utenpåliggende 
for taket,perfekt under 
bommen over cockpit 

Trekanet utenpå-
liggende for  veggen  

Kan anvendes i taket, på bommen som 
cockpit/ brønnbelysning, salinger passer i 
bomskinnen på mange Seldén-bommer. 

Nr Artikkel   Kr 
MP707070 Flat list, varm-hvit 765,-
MP717171 Trekantet list, varm-hvit 765,-
MP727272 Flat list, rød 765,-
MP737373 Trekantet list, rød 765,-
                          
LED line i 7 RGB farger.  
Lengde 50cm pr. Enhet, som kan skjøtes i 
lange lenker, Vantett og enkel og montere 
med 3M tape på baksiden. Super til skjult 
belysning. Den er dimbar, og du kan skille 
mellom alle fargene om ønskelig. Den 
trenger en driver for enten 12V- eller 24 V. 
 

               
 
Pris pr. 50 cm enhet kr. 295,- 
Pris 5 meter wire skjøtekabel kr. 65,- 
Pris for driver max 5 m. ledlenker kr. 245,- 
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Laptop bag Pro 

Laptop bag Pro har flere rom for papir og 
tillbehør. Den er designet for å beskytte din 
laptop og dine papirer mot det harde 
klimaet som råder ute på sjøen – den 
beskytter mot både slag og fukt. Den har 
både bærhåndtak og justerbar skulderem. 

Nr Mål    Kr 
MP100126 44x31cm  395,-

 
Vinsjhåndtaksholder 

Beste plassen for vinsjhåndtaket. Rommer 2-
3 handtak. Innsiden er kraftig forsterket – 
tåler harde tak. Festes med velcrobånd – 
lett å montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
nett gjør at vnn raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100140 30x14cm  185,-
 

 
Kikkert bag 

Praktisk bag for kikkerten – alltid innen 
rekkevidde ved rattet. Festes med 
velcrobånd – lett å montere. Lett å ta bort 
for å stuebort. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100150 24x23cm  185,-

 
Beslag / bånd 

Beslå storseilet og genuan raskt. Åpnes og 
lukkes med hurtiglås. Elastisk! Størrelsen 
endres med en D-ring – one size fits all. 

Nr Lengde    Kr 
MP100160 150-190  65,-
 
 

 
Myggnett 

Hindrer myggen fra å komme in når luken 
er åpen. Lengst ned finnes lukkbare lommer 
der vekter kan plasseres (ankerlina med 
blyinlegg, kobberør, mm). Da sitter nettet 
sikkert selv ved hard vind.  

Nr Mål    Kr 
MP100190 32x32cm  115,-
MP100191 44x44cm  135,-
MP100192 54x54cm  155,-
MP100193 62x62cm  175,-

 
Extras:  Selvfestende velcrobånd 

Selvfestende reserve velcrobånd kan 
bestilles separat. Er enkle å klippe til rett 
størrelse. Klipp hjørnene runde, så håller de 
enda bedre. To stk i forpakningn. 

åMP100180 5x60cm  79,-
       

           
BURKE’s Yachtsman 100% vanntett og solid 
bag til båtturen. Produsert  i kraftig PVC 
duk.  Sterke forseglede sømmer og med 
50mm webbing som går helt rundt med 
solid håndtak. Gripehåntak i ene enden. 
Utvendig stormflapper dekker over alle rom. 
Innvendig vanntette flaps med 
vanndrenering på alle åpninger. Sømmer 
og skjøter er limt og forseglet, som gjør den 
100% vanntett. Korrosjonsfrie kraftige 
glidelåser. Båt og navn etikett på enden av 
bag’en.           

 
182L 71x33x28cm  695,-

 delite 
         NYHET! 

      SEKKER, BAG’ER, VESKER,       
  BORDBRIKKER, TOALETTMAPPER,  
      PARAPLYER, KURVER M.M.  
    

 
HELE SERIEN ER PRODUSERT MED NY 
DACRON SEILDUK. 
 

 
Alt er produsert med Dacron seil-
dukstoff med flotte detaljer som: 
seilsøm, rød/grønn lus, kompass, 
skinn detaljer, vinduer, seilnr. etc.  
Se mere på våre nettsider. 
 

 
 

        
Delite ApS er en dansk produsent 
av kvalitets produkter som : 
klokker, barometere, oljelamper, 
m.m. Se mere på våre nettsider. 
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Italienske Arimar er en av de 
ledende produsenter av 
oppblåsbare gummibåter, og  RIB 
båter. RIB står for ”Rigid inflatable 
boat ” eller  ”stiv oppblåsbar båt”.  
 
Arimar har 26 modeller i 11 ulike 
kompositt linjer, av gummijoller 
som gjør de treffsikre på de fleste 
ønsker og forspørsler.  
 
Man kan velge mellom modeller 
med : Luftfyllt bunn, finer bunn, 
glassfiber bunn, gjennomsiktig 
bunn, finer spile bunn, uttakbar stiv 
glassfiber bunn. Valgmulighetene 
er mange, og vi er sikre på at en 
av disse vil tilfredstille dine ønsker 
og krav. 

ARIMAR  
RIB- OG GUMMIBÅTER 

Classic 240-270-310 fra kr. 8900,- 

 
Roll 210-240 fra kr.5800,-, Winroll fra kr8400,-

 
Project 210-240 fra kr. 9800,-

 

Flash 200-220 fra kr.  11900,- 

 
 
Win 220  fra kr. 14900,- 
 

 
 
  
 
 
 

 
Elite 250-270 fra KR. 12900,- 

 
 
Arimar gummibåter er lette og 
enkle å pakke bort for transport i 
en bag for de som ønsker å  
optimalisere plassen ombord. 

 
 
Touring 340-370 fra kr. 18900,- 

 
    Det gis 6 års garanti på pontongene. 

Soft Line 210-240-270-310 fra kr. 10900,- 

 
 
Top Line 280-320-360 fra kr. 18900,- 

Noen Arimar modeller kan også 
utstyres med ekstra tilbehør som: 
styrekonsoll, sittebenk, puter. 

 
 
ARIMAR SPRINT JET SERIE 2.8, 3.2,3.6  
Arimar Sprintjet leveres alle med 
en innenbords vannjet på 143 HK. 
I enten sport eller classic look.  

 
 

 
Pris ved forespørsel. Se flere 
modeller på :WWW.ARIMAR.COM  
 
         Import/distribusjon: TOMRICA AS 

                                                                         

R E D N I N G S F L Å T E  F O R  F R I T I D  O G  Y R K E S B R U K  

 

ARIMAR  
REDNINGSFLÅTER 

Arimar’s oppblåsbare redningsflåter består 
av modeller med std. utstyr og løsninger, i 
tillegg til modeller utstyrt med ekstra 
tilbehør som fyller de strengeste 
internasjonale krav og standarder. 

Redningsflåter bør inngå i alle båters 
utrustning av sikkerhetsutstyr. 

Arimar International – Rednings flåten for 
kystseilas og internasjonalt farvann: 

 

Modell ARIMAR INTERNATIONAL er en 
kompakt og lett, vakumpakket 
redningsflåte med selvreisende telt.For 
Kystseilas og intenasjonalt farvann. 

Leveres fra 4 personer til 10 personers i 
enten bag eller container.    Innhold:  

1 flytende kniv 
1 flytende øsekar 
1 redningsring med tau 
2 svamper 
1 drivanker 
2 padleårer 
1 reparasjonssett 
Luftpumpe 
Overlevningsinnstruks 
 

Flåten er lett og kompakt, de er 
vakumpakket med overbygg som slår seg 
opp ved utløsning. Det leveres ulike 
festeanordnnger, enten på topp eller bak 
på hekken. 

Priser fra          kr. 9900,- 

Spør oss om eksakt pris på den modell du 
ønsker.  

For yrkesfiskere er disse flåtene godkjent ut 
til 12-milsgrensen. 
For fiskere registrert i fiskerimantallet leveres 
flåtene i container. Ta direkte kontakt med 
oss for priser. 

 
Dimensjoner nedpakket: 

 

 
Modell International Offshore og Offshore 
Pluss. For seilas og regatta og internasjonalt 
og i kalde farvann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell INTERNATIONAL OFFSHORE og PLUSS 
er laget spesielt for seilas i internasjonalt og 
kaldt farvann. Leveres med kraftig refleks 
på teltet, termisk isolert dørk 
varmereflekterende folie pluss 2 cm 
tykkneoprene, leider, drivanker, kasteline, 
kniv som flyter, padleårer, øsekar, 2 
svamper, lommelykt, ekstra batterier, ekstra 
lyspære, fløyte, 3 nødbluss, lappesaker, 
førstehjelpsett og sjøsyketabletter.  
 
 Dimensjoner på Offshore flåten nedpakket: 
 

 
Priser fra             kr. 11900,- 
 
Spør oss om eksakt pris på den modell du 
ønsker. 
 
Ulike montering og oppbevaringsbeslag: 
Syrefaste beslag for toppmontering med 
quick release, plast beslag for 
toppmontering med quick release, eller 
 

           ARIMAR DEEP SEA 
         Profesjonelle rednings- flåter.    

 
SOLAS A/B 

 
ARIMAR DEEP SEA  
Fra 6- pers.- til 25 personer 
i flat eller rund container. 
Enkle eller doble  
installasjoner, flate eller tiltet, 
med og uten hydrostatisk 
utløser mekanisme. 
Leveres og utstyrt med nød- 
utstyr i en pakke type A eller B. 
Priser oppgis ved forespørsel.    
 
 
Arimar har produsert rednings- 
flåter i mer enn15 år, med de  
strengeste krav og de høyeste 
kvalitets standarder som kreves. 
  
 
 
 
     

 

Pakket i  
10 

pers. 8 pers. 6 pers. 4 pers. 

Bag 

75x33b
x45h 

74x31b
x38h 

74x31b
x38h 

69x30b
x35h 

40 kg 34 kg  29 kg  27 kg  

Container 

73x47b
x32h 

73x47b
x31h 

66x43b
x30h 

66x43b
x30h 

42 kg 38 kg 33 kg 30 kg 

Pakket 
i  

12 
pers.. 

10 
pers. 8 pers. 6 pers. 4 pers. 

Bag - 

74x31b
x38h 

69x30b
x35h 

69x30bx
35h 

69x30b
x35h 

36 kg 30 kg  25 kg  22 kg  

Contai
ner 

73x47x
32h 

73x47b
x31h 

66x43b
x30h 

66x43bx
30h 

66x43b
x30h 

45 kg 40 kg 32 kg 29 kg 26 kg 

RIB - GUMMIBÅTER FRA ARIMAR
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     6 Å R S  G A R A N T I  P Å  P O N T O N G E N E   

 
Italienske Arimar er en av de 
ledende produsenter av 
oppblåsbare gummibåter, og  RIB 
båter. RIB står for ”Rigid inflatable 
boat ” eller  ”stiv oppblåsbar båt”.  
 
Arimar har 26 modeller i 11 ulike 
kompositt linjer, av gummijoller 
som gjør de treffsikre på de fleste 
ønsker og forspørsler.  
 
Man kan velge mellom modeller 
med : Luftfyllt bunn, finer bunn, 
glassfiber bunn, gjennomsiktig 
bunn, finer spile bunn, uttakbar stiv 
glassfiber bunn. Valgmulighetene 
er mange, og vi er sikre på at en 
av disse vil tilfredstille dine ønsker 
og krav. 

ARIMAR  
RIB- OG GUMMIBÅTER 

Classic 240-270-310 fra kr. 8900,- 

 
Roll 210-240 fra kr.5800,-, Winroll fra kr8400,-

 
Project 210-240 fra kr. 9800,-

 

Flash 200-220 fra kr.  11900,- 

 
 
Win 220  fra kr. 14900,- 
 

 
 
  
 
 
 

 
Elite 250-270 fra KR. 12900,- 

 
 
Arimar gummibåter er lette og 
enkle å pakke bort for transport i 
en bag for de som ønsker å  
optimalisere plassen ombord. 

 
 
Touring 340-370 fra kr. 18900,- 

 
    Det gis 6 års garanti på pontongene. 

Soft Line 210-240-270-310 fra kr. 10900,- 

 
 
Top Line 280-320-360 fra kr. 18900,- 

Noen Arimar modeller kan også 
utstyres med ekstra tilbehør som: 
styrekonsoll, sittebenk, puter. 

 
 
ARIMAR SPRINT JET SERIE 2.8, 3.2,3.6  
Arimar Sprintjet leveres alle med 
en innenbords vannjet på 143 HK. 
I enten sport eller classic look.  

 
 

 
Pris ved forespørsel. Se flere 
modeller på :WWW.ARIMAR.COM  
 
         Import/distribusjon: TOMRICA AS 

                                                                         

R E D N I N G S F L Å T E  F O R  F R I T I D  O G  Y R K E S B R U K  

 

ARIMAR  
REDNINGSFLÅTER 

Arimar’s oppblåsbare redningsflåter består 
av modeller med std. utstyr og løsninger, i 
tillegg til modeller utstyrt med ekstra 
tilbehør som fyller de strengeste 
internasjonale krav og standarder. 

Redningsflåter bør inngå i alle båters 
utrustning av sikkerhetsutstyr. 

Arimar International – Rednings flåten for 
kystseilas og internasjonalt farvann: 

 

Modell ARIMAR INTERNATIONAL er en 
kompakt og lett, vakumpakket 
redningsflåte med selvreisende telt.For 
Kystseilas og intenasjonalt farvann. 

Leveres fra 4 personer til 10 personers i 
enten bag eller container.    Innhold:  

1 flytende kniv 
1 flytende øsekar 
1 redningsring med tau 
2 svamper 
1 drivanker 
2 padleårer 
1 reparasjonssett 
Luftpumpe 
Overlevningsinnstruks 
 

Flåten er lett og kompakt, de er 
vakumpakket med overbygg som slår seg 
opp ved utløsning. Det leveres ulike 
festeanordnnger, enten på topp eller bak 
på hekken. 

Priser fra          kr. 9900,- 

Spør oss om eksakt pris på den modell du 
ønsker.  

For yrkesfiskere er disse flåtene godkjent ut 
til 12-milsgrensen. 
For fiskere registrert i fiskerimantallet leveres 
flåtene i container. Ta direkte kontakt med 
oss for priser. 

 
Dimensjoner nedpakket: 

 

 
Modell International Offshore og Offshore 
Pluss. For seilas og regatta og internasjonalt 
og i kalde farvann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell INTERNATIONAL OFFSHORE og PLUSS 
er laget spesielt for seilas i internasjonalt og 
kaldt farvann. Leveres med kraftig refleks 
på teltet, termisk isolert dørk 
varmereflekterende folie pluss 2 cm 
tykkneoprene, leider, drivanker, kasteline, 
kniv som flyter, padleårer, øsekar, 2 
svamper, lommelykt, ekstra batterier, ekstra 
lyspære, fløyte, 3 nødbluss, lappesaker, 
førstehjelpsett og sjøsyketabletter.  
 
 Dimensjoner på Offshore flåten nedpakket: 
 

 
Priser fra             kr. 11900,- 
 
Spør oss om eksakt pris på den modell du 
ønsker. 
 
Ulike montering og oppbevaringsbeslag: 
Syrefaste beslag for toppmontering med 
quick release, plast beslag for 
toppmontering med quick release, eller 
 

           ARIMAR DEEP SEA 
         Profesjonelle rednings- flåter.    

 
SOLAS A/B 

 
ARIMAR DEEP SEA  
Fra 6- pers.- til 25 personer 
i flat eller rund container. 
Enkle eller doble  
installasjoner, flate eller tiltet, 
med og uten hydrostatisk 
utløser mekanisme. 
Leveres og utstyrt med nød- 
utstyr i en pakke type A eller B. 
Priser oppgis ved forespørsel.    
 
 
Arimar har produsert rednings- 
flåter i mer enn15 år, med de  
strengeste krav og de høyeste 
kvalitets standarder som kreves. 
  
 
 
 
     

 

Pakket i  
10 

pers. 8 pers. 6 pers. 4 pers. 

Bag 

75x33b
x45h 

74x31b
x38h 

74x31b
x38h 

69x30b
x35h 

40 kg 34 kg  29 kg  27 kg  

Container 

73x47b
x32h 

73x47b
x31h 

66x43b
x30h 

66x43b
x30h 

42 kg 38 kg 33 kg 30 kg 

Pakket 
i  

12 
pers.. 

10 
pers. 8 pers. 6 pers. 4 pers. 

Bag - 

74x31b
x38h 

69x30b
x35h 

69x30bx
35h 

69x30b
x35h 

36 kg 30 kg  25 kg  22 kg  

Contai
ner 

73x47x
32h 

73x47b
x31h 

66x43b
x30h 

66x43bx
30h 

66x43b
x30h 

45 kg 40 kg 32 kg 29 kg 26 kg 

REDNINGSFLÅTER FRA ARIMAR
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         S M A R T E  F E N D E R  L Ø S N I N G E R  

 
 
SMARTE FENDERE FOR SIKKERHET 
OG KOMFORT OMBORD: 
 
BAUG OG HEKK FENDERE TIL SEIL-MOTORBÅT 

  

 
 
    PVM1   Låring av ankeret      ”BLADE” 

 
 
   Med hekken inn:          MATCH 80 

    
  PVM 1              PVM2 

    
 På store badeplattformer 
 
 
 
 

                
Match 80 akter  Match 60 akter 
     75 °-90°                                     60°-75° 

OCEAN Baugfender  ”BLADE” til: CRUISING-/ 
RACING BÅTER MED SPISS BAUG MAX 7 CM 

    
 

   
 
Fleksibel: den passer alle bauger opp til 7 
cm bredde, takket være dens form kan 
den bli værende i nedsenket posisjon under 
seiling. 
 
Ideel til å beskytte baugen på nye cruiser/ 
racer seilbåter. Med lengde på hele 104 
cm dekker den nesten hele høyden i 
baugen. 
 
Takket være dens utforming kan den bli 
værende på under seiling. Hindrer at 
ankeret skader baugen ved låring/heving, 
og at baugen treffer brygge eller svaberg. 

Solid pute i solid og holdbar polyurethane. 
Den vil ikke kollapse, den er ikke luftfylt. To 
flatliner medfølger fastsveiset, så den er klar 
for montering. Vekt kun 2,7 kg.  

         OCEAN FENDER- BESKYTTERE TIL:    
     POLYFORM TYPE/STR. F2, F3, F4, F5, F6,        
      OG A2, A3 TIL RUNDE KULEFENDERE  
          

OCEAN Fenderbeskyttere er laget i soft 
100% polyester som er UV beskyttet og 
knirkefri. Lett å justere holder seg alltid på 
plass. Farger i sand og Navy blå. 
Priser fra. Kr. 170,- 

OCEAN ”SOLOVELA” FENDER: 
Ha alltid fenderene klare  til bruk ved ønsket 
plassering før tillegging uten sjenerende 
bøyler og oppbevaringsstativer.  
 

 
fendrene alltid klar for bruk 

                    
     ved uvær               som trinn for enklere 
                  ombord-/iland stigning 
    
Fenderens  ”kinder egg”   Ryggstøtte 

       

 
 
Fender 
mod. 

str. Farge Pris 

PVM 1 
fender 60x25x17cm Blå/hvit 1070,-

classic 60 
akter  60x32x25cm Blå/hvit 1290,-

Match 80 
akter 66x28x24cm Blå/hvit 1290,-
PVM 2 
fender 43x24x25cm Blå/hvit 960,-

 
Blade 
fender 104x16x12cm Blå/hvit 1545,-

 
SOLOVELA 

FENDER 38X60X19cm Blå/sand 1980,-

FENDER- 
COVERS 

TYPE/STR. 
A2,A3, 

F2,F3,F4,F5,F6 Blå/sand
Fra kr.

250,-
 

                             

     S I K K E R H E T S -  P R O D U K T E R  

MASTE TRINN 

 
Mast Step 

Med det innfellbare mastetrinnet fra 
Mast Step kommer du med letthet opp i 
masten uten at noen behøver slite ved 
vinsjen.  
 
• Rund form – seil og fall fester seg ikke 
 
• Trinn vinkles inn og låses i spor inntil 

masten som gjør at: 
 
• Vibrerer ikke i 

vinden, slår ikke 
mot masten. 

 
• Tilvirket av form-

sprutet UV-
resistent 
glassfiber 
– sterkt og 
ultralett. 

 
• Ingen galvaniske 

element mot 
masten som 
korroderer 

 
• Veier kun 170g. 
 
• Hvert trinn testet opp til 140 kg max.  
  
Monteringsanvisning medfølger. For 
maksimal sikkerhet bør monteringen utføres 
av fagmann. Det er 5stk. huller for popping. 
 

Nr Farge    Kr 
MP200100 Hvit Mastestep 215,-
MP200110 Grå Mastestep 215,-
MP200110 Svart mastestep 215,-
  

 

 

 
 

SEABRAKE mye mer enn drivanker: 

PASSER TIL BÅDE  MOTOR- OG 
SEILBÅTER 
Som med alle gode intensjoner ble 
Seabrake født som en nødvendighet i en 
liv/ død situasjon i Bass Straigt i Australia. 
Overrasket av 25m høye bølger og orkan 
vind-styrke oppdaget Kaptein John 
Abernethy Seabrake’s prinsipp, der hvor 
konvensjonelle drivankere feilet.  
SeaBrake er godkjent som drivanker av 
AMSA med S.o.l.a.s. sertifikat#4126, og er 
godkjent av Australsk Yachting Fed.  AYF 
som nødstyring. 

 
 
 
For nødstyring er det viktig å bruke en ring 
med 2 fester for  god manøvrerings evne. 

SEABRAKE HAR MULTI EGENSKAPER: 
Produktet har hele 10 anvendelses områder 
for bruk ombord til daglig bruk, eller i nød:  
 

• Sjø anker og driv anker 
• Nødstyring 
• Anti-surf/broach anordning 
• Stabiliserer underveis 
• Stabiliserer ved ankring både 

vindsveip og rulling 
• Hjelpemiddel ved tauing 
• Hjelpemiddel for autopilot 
• Hjelpemiddel ved trange 

havneløp/kanaler i uvær 
• Erstatter mann overbord 

Seletøy 
• Båtmannsstol  

          
Seabrake kommer i 4 ulike str. Og passer for 
alle typer båter fra 18-120 fot.  
 

Nr farge Båtlengde   Kr 
GP24 Blå hvit    18- 35 fot 1595,-
GP30 Blå hvit     35-55 fot 2195,-
GP48 Blå hvit     55-75 fot 4125,-
GP60 Blå hvit     75-95 fot 4985,-
  
 Se spektakulær video på våre nettsider.              
 
Produktet kommer forsvarlig pakket i en 
kraftig pose med utfyllende bilder og 
forklaring av de ulike bruksområde 
mulighetene. Et illustrasjonsark med 
diagram om lengder og vekt som kreves på 
ulike båter, medfølger også forseglet i en 
lomme.   

     
 
Brukes i dag av div. coast guards, resque 
squads, Americas-cup seilere, og 
whitbread seilere med båten ”Steinlager 1” 
tidligere vinner, og med skipper 
Sir Peter Blake ombord.                 

BESKYTTELSE OG SIKKERHETSPRODUKTER FOR BÅT OG UTSTYR
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         S M A R T E  F E N D E R  L Ø S N I N G E R  
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seiling. 
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ankeret skader baugen ved låring/heving, 
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Mast Step kommer du med letthet opp i 
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Tomrica_produktkat-09.indd   11 06.03.2009   09:03:50



                            

 B E S K Y T T E L S E  &  O P P B E V A R I N G S  L Ø S N I N G E R  

 
Smarte produkter for å skåne seil og        
skjøter fra fra å feste seg eller revne: 

 
Strekkfisk trekk i microfiber med glidelås 
beskytter seil og skjøter for skarpe kanter.   

             
 
Salingshorn beskyttere: 
 

   
Beskytter seilene effektivt mot slitasje og 
skarpe kanter. Universal str. Ikke mer teip! 
Solide UV resistente strips medfølger.  
 
Rekkestøtte deksel, beskytter effektivt 
skjørtet på seilet samt at det glir smidigere 
over med bredere og rund topp på topp 
av rekkestøttene.  

 
 
Nyhet! 
Stor beskytter som 
Passer perfekt overgang  
pulpit-/ rekkevaier 

 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

Ocean utvendig låsbart skap til f.eks. 
nødutstyr, sikkerhets liner, sko, kikkert, etc. 

   
 

Produkt str. Farge Pris 

Strekkfisk 
beskyttere 60x3cm 

blå-
sand 

2pk. 
325,- 

salingshorn 
beskyttere 20x10x11cm hvit-alu 

2pk. 
385,- 

rekkestøtte 
beskyttere 10x4cm hvit-alu 

4pk. 
545,- 

Pulpit-/ 
Rekkevaier 
beskytter  

Stor type 
32x7x4,5cm Sølv/hvit

2pk. 
595,- 

Låsbart 
skap 34x51x19cm hvit 2590,- 

 

OPPBEVARINGS-VESKER & TILBEHØR 
ENKEL MONTERING MED VELCROBÅND 

–  INGEN HULLER I GELCOATEN  – 
HØYKVALITETS VANNAVSTØTENDE 
600 X 600 D OXFORD-NYLON 

 
Rekkevaier/ manntau bag 

Beste plassen for fortøyningstau og skjøter 
når de ikke anvendes. Den festes rundt 
manntauet med velcrobånd. Bunnen av 
kraftig nett gjør at vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100100 45x32cm  360,-

 
        2-delt sitte/cockpit pute m/ luft  forts.. 

 

Puten gjør det bekvemt å sitte i cockpiten. 
Den kan stues nesten hvor som helst – tøm 
den for luft, så tar den nesten ingen plass. 
Den kan benyttes med eller uten 
ryggputen, som sitter fast med velcrobånd. 
Nr.    Kr. 
P10065    325,- 
 

 
Fallbag 

Den perfekte plassen for fall og skjøter. Fes-
tes med velcrobånd – lett å montere og ta 
bort. Bunnen av kraftig nett gjør at vann 
raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100110 45x32cm  360,-
 

 
Sjøsekk 

I sjøsekken får du ned klærne for helgens 
båttur. Eller hvorfor ikke legge ned kikkert, 
GPS og annen utrustning i forkant av 
båtturen. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. Skulderbåndet og 
håndtaket gjør den lett å bære med seg. 

Nr Høyde Ø   Kr 
MP100115 68 30 270,-
   

 
Cockpit/sittebrønn bag 

Praktisk for oppbevaring av alle småsaker i 
cockpit. Festes med velcrobånd – lett å 
montere og ta bort. Bunnen av kraftig nett 
gjør at vann raskt renner av. Integrert 
praktiskt bærhåandtak – lett å ta med. 

Nr Mål    Kr 
MP100120 60x30cm  295,-
 

                            

 B E S K Y T T E L S E  &  O P P B E V A R I N G S  L Ø S N I N G E R  

 
Laptop bag Pro 

Laptop bag Pro har flere rom for papir og 
tillbehør. Den er designet for å beskytte din 
laptop og dine papirer mot det harde 
klimaet som råder ute på sjøen – den 
beskytter mot både slag og fukt. Den har 
både bærhåndtak og justerbar skulderem. 

Nr Mål    Kr 
MP100126 44x31cm  435,-

 
Vinsjhåndtaksholder 

Beste plassen for vinsjhåndtaket. Rommer 2-
3 handtak. Innsiden er kraftig forsterket – 
tåler harde tak. Festes med velcrobånd – 
lett å montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
nett gjør at vnn raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100140 30x14cm  195,-
 

 
Kikkert bag 

Praktisk bag for kikkerten – alltid innen 
rekkevidde ved rattet. Festes med 
velcrobånd – lett å montere. Lett å ta bort 
for å stuebort. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100150 24x23cm  195,-

 
Beslag / bånd 

Beslå storseilet og genuan raskt. Åpnes og 
lukkes med hurtiglås. Elastisk! Størrelsen 
endres med en D-ring – one size fits all. 

Nr Lengde    Kr 
MP100160 150-190  70,-
 
 

 
Myggnett 

Hindrer myggen fra å komme in når luken 
er åpen. Lengst ned finnes lukkbare lommer 
der vekter kan plasseres (ankerlina med 
blyinlegg, kobberør, mm). Da sitter nettet 
sikkert selv ved hard vind.  

Nr Mål    Kr 
MP100190 32x32cm  130,-
MP100191 44x44cm  150,-
MP100192 54x54cm  170,-
MP100193 62x62cm  195,-

 
Extras:  Selvfestende velcrobånd 

Selvfestende reserve velcrobånd kan 
bestilles separat. Er enkle å klippe til rett 
størrelse. Klipp hjørnene runde, så håller de 
enda bedre. To stk i forpakningn. 

åMP100180 5x60cm  85,-
       

           
BURKE’s Yachtsman 100% vanntett og solid 
bag til båtturen. Produsert  i kraftig PVC 
duk.  Sterke forseglede sømmer og med 
50mm webbing som går helt rundt med 
solid håndtak. Gripehåntak i ene enden. 
Utvendig stormflapper dekker over alle rom. 
Innvendig vanntette flaps med 
vanndrenering på alle åpninger. Sømmer 
og skjøter er limt og forseglet, som gjør den 
100% vanntett. Korrosjonsfrie kraftige 
glidelåser. Båt og navn etikett på enden av 
bag’en.           

 
182L 71x33x28cm  695,-
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 B E S K Y T T E L S E  &  O P P B E V A R I N G S  L Ø S N I N G E R  

 
Smarte produkter for å skåne seil og        
skjøter fra fra å feste seg eller revne: 

 
Strekkfisk trekk i microfiber med glidelås 
beskytter seil og skjøter for skarpe kanter.   

             
 
Salingshorn beskyttere: 
 

   
Beskytter seilene effektivt mot slitasje og 
skarpe kanter. Universal str. Ikke mer teip! 
Solide UV resistente strips medfølger.  
 
Rekkestøtte deksel, beskytter effektivt 
skjørtet på seilet samt at det glir smidigere 
over med bredere og rund topp på topp 
av rekkestøttene.  

 
 
Nyhet! 
Stor beskytter som 
Passer perfekt overgang  
pulpit-/ rekkevaier 

 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

Ocean utvendig låsbart skap til f.eks. 
nødutstyr, sikkerhets liner, sko, kikkert, etc. 

   
 

Produkt str. Farge Pris 

Strekkfisk 
beskyttere 60x3cm 

blå-
sand 

2pk. 
325,- 

salingshorn 
beskyttere 20x10x11cm hvit-alu 

2pk. 
385,- 

rekkestøtte 
beskyttere 10x4cm hvit-alu 

4pk. 
545,- 

Pulpit-/ 
Rekkevaier 
beskytter  

Stor type 
32x7x4,5cm Sølv/hvit

2pk. 
595,- 

Låsbart 
skap 34x51x19cm hvit 2590,- 

 

OPPBEVARINGS-VESKER & TILBEHØR 
ENKEL MONTERING MED VELCROBÅND 

–  INGEN HULLER I GELCOATEN  – 
HØYKVALITETS VANNAVSTØTENDE 
600 X 600 D OXFORD-NYLON 

 
Rekkevaier/ manntau bag 

Beste plassen for fortøyningstau og skjøter 
når de ikke anvendes. Den festes rundt 
manntauet med velcrobånd. Bunnen av 
kraftig nett gjør at vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100100 45x32cm  360,-

 
        2-delt sitte/cockpit pute m/ luft  forts.. 

 

Puten gjør det bekvemt å sitte i cockpiten. 
Den kan stues nesten hvor som helst – tøm 
den for luft, så tar den nesten ingen plass. 
Den kan benyttes med eller uten 
ryggputen, som sitter fast med velcrobånd. 
Nr.    Kr. 
P10065    325,- 
 

 
Fallbag 

Den perfekte plassen for fall og skjøter. Fes-
tes med velcrobånd – lett å montere og ta 
bort. Bunnen av kraftig nett gjør at vann 
raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100110 45x32cm  360,-
 

 
Sjøsekk 

I sjøsekken får du ned klærne for helgens 
båttur. Eller hvorfor ikke legge ned kikkert, 
GPS og annen utrustning i forkant av 
båtturen. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. Skulderbåndet og 
håndtaket gjør den lett å bære med seg. 

Nr Høyde Ø   Kr 
MP100115 68 30 270,-
   

 
Cockpit/sittebrønn bag 

Praktisk for oppbevaring av alle småsaker i 
cockpit. Festes med velcrobånd – lett å 
montere og ta bort. Bunnen av kraftig nett 
gjør at vann raskt renner av. Integrert 
praktiskt bærhåandtak – lett å ta med. 

Nr Mål    Kr 
MP100120 60x30cm  295,-
 

                            

 B E S K Y T T E L S E  &  O P P B E V A R I N G S  L Ø S N I N G E R  

 
Laptop bag Pro 

Laptop bag Pro har flere rom for papir og 
tillbehør. Den er designet for å beskytte din 
laptop og dine papirer mot det harde 
klimaet som råder ute på sjøen – den 
beskytter mot både slag og fukt. Den har 
både bærhåndtak og justerbar skulderem. 

Nr Mål    Kr 
MP100126 44x31cm  435,-

 
Vinsjhåndtaksholder 

Beste plassen for vinsjhåndtaket. Rommer 2-
3 handtak. Innsiden er kraftig forsterket – 
tåler harde tak. Festes med velcrobånd – 
lett å montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
nett gjør at vnn raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100140 30x14cm  195,-
 

 
Kikkert bag 

Praktisk bag for kikkerten – alltid innen 
rekkevidde ved rattet. Festes med 
velcrobånd – lett å montere. Lett å ta bort 
for å stuebort. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100150 24x23cm  195,-

 
Beslag / bånd 

Beslå storseilet og genuan raskt. Åpnes og 
lukkes med hurtiglås. Elastisk! Størrelsen 
endres med en D-ring – one size fits all. 

Nr Lengde    Kr 
MP100160 150-190  70,-
 
 

 
Myggnett 

Hindrer myggen fra å komme in når luken 
er åpen. Lengst ned finnes lukkbare lommer 
der vekter kan plasseres (ankerlina med 
blyinlegg, kobberør, mm). Da sitter nettet 
sikkert selv ved hard vind.  

Nr Mål    Kr 
MP100190 32x32cm  130,-
MP100191 44x44cm  150,-
MP100192 54x54cm  170,-
MP100193 62x62cm  195,-

 
Extras:  Selvfestende velcrobånd 

Selvfestende reserve velcrobånd kan 
bestilles separat. Er enkle å klippe til rett 
størrelse. Klipp hjørnene runde, så håller de 
enda bedre. To stk i forpakningn. 

åMP100180 5x60cm  85,-
       

           
BURKE’s Yachtsman 100% vanntett og solid 
bag til båtturen. Produsert  i kraftig PVC 
duk.  Sterke forseglede sømmer og med 
50mm webbing som går helt rundt med 
solid håndtak. Gripehåntak i ene enden. 
Utvendig stormflapper dekker over alle rom. 
Innvendig vanntette flaps med 
vanndrenering på alle åpninger. Sømmer 
og skjøter er limt og forseglet, som gjør den 
100% vanntett. Korrosjonsfrie kraftige 
glidelåser. Båt og navn etikett på enden av 
bag’en.           

 
182L 71x33x28cm  695,-

  

 

 

 

 

 

L Ø S N I N G E R  

           Beskyttelse og sikkerhetsprodukter for båt og utstyr                              

B E S K Y T T E L S E & O P P B E V A R I N G S L Ø S N I N G E R  

Laptop bag Pro 
Laptop bag Pro har flere rom for papir og 
tillbehør. Den er designet for å beskytte din 
laptop og dine papirer mot det harde 
klimaet som råder ute på sjøen – den 
beskytter mot både slag og fukt. Den har 
både bærhåndtak og justerbar skulderem. 

Nr Mål    Kr 
MP100126 44x31cm  395,-

Vinsjhåndtaksholder
Beste plassen for vinsjhåndtaket. Rommer 2-
3 handtak. Innsiden er kraftig forsterket – 
tåler harde tak. Festes med velcrobånd – 
lett å montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
nett gjør at vnn raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100140 30x14cm  185,-

Kikkert bag 
Praktisk bag for kikkerten – alltid innen 
rekkevidde ved rattet. Festes med 
velcrobånd – lett å montere. Lett å ta bort 
for å stuebort. Bunnen av kraftig nett gjør at 
vann raskt renner av. 

Nr Mål    Kr 
MP100150 24x23cm  185,-

Beslag / bånd 
Beslå storseilet og genuan raskt. Åpnes og 
lukkes med hurtiglås. Elastisk! Størrelsen 
endres med en D-ring – one size fits all. 

Nr Lengde    Kr 
MP100160 150-190  65,-

Myggnett 
Hindrer myggen fra å komme in når luken 
er åpen. Lengst ned finnes lukkbare lommer 
der vekter kan plasseres (ankerlina med 
blyinlegg, kobberør, mm). Da sitter nettet 
sikkert selv ved hard vind.  

Nr Mål    Kr 
MP100190 32x32cm  115,-
MP100191 44x44cm  135,-
MP100192 54x54cm  155,-
MP100193 62x62cm  175,-

Extras:  Selvfestende velcrobånd 
Selvfestende reserve velcrobånd kan 
bestilles separat. Er enkle å klippe til rett 
størrelse. Klipp hjørnene runde, så håller de 
enda bedre. To stk i forpakningn. 

åMP100180 5x60cm  79,-
       

         
BURKE’s Yachtsman 100% vanntett og solid 
bag til båtturen. Produsert  i kraftig PVC 
duk.  Sterke forseglede sømmer og med 
50mm webbing som går helt rundt med 
solid håndtak. Gripehåntak i ene enden. 
Utvendig stormflapper dekker over alle rom. 
Innvendig vanntette flaps med 
vanndrenering på alle åpninger. Sømmer 
og skjøter er limt og forseglet, som gjør den 
100% vanntett. Korrosjonsfrie kraftige 
glidelåser. Båt og navn etikett på enden av 
bag’en.           

182L 71x33x28cm  695,-

 delite 
         NYHET! 

      SEKKER, BAG’ER, VESKER,       
  BORDBRIKKER, TOALETTMAPPER,  
      PARAPLYER, KURVER M.M.

HELE SERIEN ER PRODUSERT MED NY 
DACRON SEILDUK. 

Alt er produsert med Dacron seil-
dukstoff med flotte detaljer som: 
seilsøm, rød/grønn lus, kompass, 
skinn detaljer, vinduer, seilnr. etc.  
Se mere på våre nettsider. 

Delite ApS er en dansk produsent 
av kvalitets produkter som : 
klokker, barometere, oljelamper, 
m.m. Se mere på våre nettsider. 

f.eks
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  M E L A M I N  S E R V I S E R  M E D  T I L B E H Ø R  

 
 
Tyske Gimex produserer første-klasses 
melamin servicer i høyeste kvalitet til et 
kresent marked. Gimex har vært en årrekke 
i markedet, og designer mange flotte 
dekorer til ulike markeder. 
 
Quadrato serien: Sort/Hvit 

 
 
Komplett serie kopper,boller, og fat. Finnes 
også i hel-hvit og hel- sort utførelse. 
 

 
 
Stort utvalg av løst tilbehør. Komplett 
prisliste finner du på våre nettsider. 
 
Quadrato serien:  ”Compass”  
Eksklusiv maritim serie med kompassrose og 
dekorkant i blått/ gull. Stort utvalg av løst 
tilbehør. Komplett prisliste finner du på våre 
nettsider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Farge:   Kr 
64931 16 delers middagssett m/krus

Farger sort/hvit, hvit, eller sort 795,-
64935 16 delers middagssett m/krus

Kompassrose m/dekor  795,-
 

High Line serien: ”Compass Classic” 

 
Flott maritim serie med kompass- rose og 
dekorkant i  blått/ gull. Stort utvalg av løst 
tilbehør. Rekvirer egen prisliste på våre 
nettsider. 
High Line serien: ”Marble blue” 

 
Høykvalitets serie med blå og grønn dekor-
rand og kjedemønster. Meget stort utvalg 
av løst tilbehør. Rekvirer egen prisliste på 
våre nettsider. 
Nr Farge: Kr
64931 16 delers midd.sett ”Classic” 698,-
62536 16 deler midd.sett”Marble bl” 698,-
 
Bestikk og Div. tilbehør:  
16 delers bestikksett i eske. Flotte farge 
varianter og fine detaljer i ”stainless stel” 
som: Marble Blue, Antracit,ivory Beige 
(elfenbenshvit), mørk blå, og som vist, 

Tosca Royal Blå 

 Alle fargevarianter: kr 
60776- 16 delers sett til 4 pers     298,-
          
Melamin rengjører:  
Fjerner enkelt kaffe- belegg, og god til 
normal vask av melaminservicet. 
            
 
 
                                        Pris pr. boks   kr  79,- 
                                         Varenr. 60001        
                                        

 
Tyske Gimex produserer førsteklasses Glass 
og tilbehør i uknuselig polycarbonat. 
Glassene er i en flott utførelse med fint 
design. Alle glass med stett kan skrues av. 
Med hele 12 ulike fasonger og størrelser 
dekker den enhver type av drikke glass. 
Serien fra Gimex leveres også med Blå 
bunn som vist under på bilde nr. 2. 

 
          
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Alle glass selges i 2pk. 
      Komplett prisliste  
      finner du på våre  
      nettsider.  

               Flotte melamin krus 
med håndtak i 4 pk. I regnbuens farger,blå-
toner, Lillatoner, sort osv.  

 
 
    
    
 Både runde og kvadratiske krus. 
HÅNDTAK’S KRUS I BESTE KVALITETSMELAMIN  

                             

D I V E R S E 

 
 

   
MEGET SMART UNIVERSAL”CLIP-ON” HOLDER 
 
PASSER TIL ALLE RUNDE RØR CA. Ø25MM 
CLIP- ON OG DU HAR EN PERFEKT HOLDER TIL 
DRIKKEFLASKER, KRUS, MOBIL, VHF, GPS, 
SOLBRILLER, FJERNKONTROLL, SOLKREM,OSV. 
 

 
DEN HAR DRENERINGS HULL OG THERMO –
EFFEKT. HOLDER DRIKKEN KALD ELLER VARM.  
 

 
PASSER NESTEN ”OVERALT” PÅ:  PUSHPITS, 
AKTER-PUSHPITS, REKKESTØTTER, 
PIDESTALLEN, KALESJEFESTER, ETC.  
 

 
 

Nr Mål     Kr 
Ocean 95 13x9x10cm  Hvit 248,-
Ocean 93 13x9x10cm  Sølv/ alu. 248,-
Ocean 94 13x9x10cm  Navyblå 248,-

 
OCEAN SKLISIKKERT ”SERVERINGSBRETT” 
Med 7 hull til glass og flasker. Laget i myk 
polypropylene og suger seg fast til alle 
glatte underlag. Sitter godt på teak i 15-20 
graders krenging. Tåler oppvaskmaskin. 

 

  
 

  
Nr Mål farge    Kr 
Ocean 150 27x23x5cm  navyblå 325,-

       
Nr Mål farge    Kr 
66409 7 delers set Klar/ blå  225,-

          
Koppholder for ”HANK”  fra Mast Products 

Holder koppen med håndtak, og flasken 
på plass – alltid innen rekkevidde. Festes 
med medfølgende velcrobånd. Lett å 
montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
netting gjør at vann raskt renner igjennom. 
MP10017 10,5x14,5                     Kr. 110,-

                                
 
Vi har gleden av å informere om at Tomrica 
AS i dag er agent for Delites varesortiment i 
Norge. Delite het tidligere Rosenkilde.  
Delite har egenprosuserte varelinjer med 
anerkjente designere, samt en rekke andre 
anerkjente maritime designere og 
varemerker som: 
E.S. Sørensen, Den Haan, E. Thomas & 
Williams, Dietz, Vermont, BL, Wempe, 
Schatz, Clausen, Delite m.flere. 
 
Petrolux storm lampen               pris kr. 2740,- 

 
Be om å få tilsendt en komplett katalog.  
 

           
 

         
 

        
 
Besøk våre nettsider innimellom, da vi 
kontinuerlig gjennom hele året søker etter 
nye produkter, som kanskje er akkurat det 
du søker etter.  
 
 
 
 
Alle priser i katalogen er inkl. mva. 
Vi tar forbehold om trykkfeil, og evt. prisendringer 

  WWW.TOMRICA.NO 
    

SERVISER - GLASS
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  M E L A M I N  S E R V I S E R  M E D  T I L B E H Ø R  

 
 
Tyske Gimex produserer første-klasses 
melamin servicer i høyeste kvalitet til et 
kresent marked. Gimex har vært en årrekke 
i markedet, og designer mange flotte 
dekorer til ulike markeder. 
 
Quadrato serien: Sort/Hvit 

 
 
Komplett serie kopper,boller, og fat. Finnes 
også i hel-hvit og hel- sort utførelse. 
 

 
 
Stort utvalg av løst tilbehør. Komplett 
prisliste finner du på våre nettsider. 
 
Quadrato serien:  ”Compass”  
Eksklusiv maritim serie med kompassrose og 
dekorkant i blått/ gull. Stort utvalg av løst 
tilbehør. Komplett prisliste finner du på våre 
nettsider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Farge:   Kr 
64931 16 delers middagssett m/krus

Farger sort/hvit, hvit, eller sort 795,-
64935 16 delers middagssett m/krus

Kompassrose m/dekor  795,-
 

High Line serien: ”Compass Classic” 

 
Flott maritim serie med kompass- rose og 
dekorkant i  blått/ gull. Stort utvalg av løst 
tilbehør. Rekvirer egen prisliste på våre 
nettsider. 
High Line serien: ”Marble blue” 

 
Høykvalitets serie med blå og grønn dekor-
rand og kjedemønster. Meget stort utvalg 
av løst tilbehør. Rekvirer egen prisliste på 
våre nettsider. 
Nr Farge: Kr
64931 16 delers midd.sett ”Classic” 698,-
62536 16 deler midd.sett”Marble bl” 698,-
 
Bestikk og Div. tilbehør:  
16 delers bestikksett i eske. Flotte farge 
varianter og fine detaljer i ”stainless stel” 
som: Marble Blue, Antracit,ivory Beige 
(elfenbenshvit), mørk blå, og som vist, 

Tosca Royal Blå 

 Alle fargevarianter: kr 
60776- 16 delers sett til 4 pers     298,-
          
Melamin rengjører:  
Fjerner enkelt kaffe- belegg, og god til 
normal vask av melaminservicet. 
            
 
 
                                        Pris pr. boks   kr  79,- 
                                         Varenr. 60001        
                                        

 
Tyske Gimex produserer førsteklasses Glass 
og tilbehør i uknuselig polycarbonat. 
Glassene er i en flott utførelse med fint 
design. Alle glass med stett kan skrues av. 
Med hele 12 ulike fasonger og størrelser 
dekker den enhver type av drikke glass. 
Serien fra Gimex leveres også med Blå 
bunn som vist under på bilde nr. 2. 

 
          
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Alle glass selges i 2pk. 
      Komplett prisliste  
      finner du på våre  
      nettsider.  

               Flotte melamin krus 
med håndtak i 4 pk. I regnbuens farger,blå-
toner, Lillatoner, sort osv.  

 
 
    
    
 Både runde og kvadratiske krus. 
HÅNDTAK’S KRUS I BESTE KVALITETSMELAMIN  

                             

D I V E R S E 

 
 

   
MEGET SMART UNIVERSAL”CLIP-ON” HOLDER 
 
PASSER TIL ALLE RUNDE RØR CA. Ø25MM 
CLIP- ON OG DU HAR EN PERFEKT HOLDER TIL 
DRIKKEFLASKER, KRUS, MOBIL, VHF, GPS, 
SOLBRILLER, FJERNKONTROLL, SOLKREM,OSV. 
 

 
DEN HAR DRENERINGS HULL OG THERMO –
EFFEKT. HOLDER DRIKKEN KALD ELLER VARM.  
 

 
PASSER NESTEN ”OVERALT” PÅ:  PUSHPITS, 
AKTER-PUSHPITS, REKKESTØTTER, 
PIDESTALLEN, KALESJEFESTER, ETC.  
 

 
 

Nr Mål     Kr 
Ocean 95 13x9x10cm  Hvit 248,-
Ocean 93 13x9x10cm  Sølv/ alu. 248,-
Ocean 94 13x9x10cm  Navyblå 248,-

 
OCEAN SKLISIKKERT ”SERVERINGSBRETT” 
Med 7 hull til glass og flasker. Laget i myk 
polypropylene og suger seg fast til alle 
glatte underlag. Sitter godt på teak i 15-20 
graders krenging. Tåler oppvaskmaskin. 

 

  
 

  
Nr Mål farge    Kr 
Ocean 150 27x23x5cm  navyblå 325,-

       
Nr Mål farge    Kr 
66409 7 delers set Klar/ blå  225,-

          
Koppholder for ”HANK”  fra Mast Products 

Holder koppen med håndtak, og flasken 
på plass – alltid innen rekkevidde. Festes 
med medfølgende velcrobånd. Lett å 
montere og ta bort. Bunnen av kraftig 
netting gjør at vann raskt renner igjennom. 
MP10017 10,5x14,5                     Kr. 110,-

                                
 
Vi har gleden av å informere om at Tomrica 
AS i dag er agent for Delites varesortiment i 
Norge. Delite het tidligere Rosenkilde.  
Delite har egenprosuserte varelinjer med 
anerkjente designere, samt en rekke andre 
anerkjente maritime designere og 
varemerker som: 
E.S. Sørensen, Den Haan, E. Thomas & 
Williams, Dietz, Vermont, BL, Wempe, 
Schatz, Clausen, Delite m.flere. 
 
Petrolux storm lampen               pris kr. 2740,- 

 
Be om å få tilsendt en komplett katalog.  
 

           
 

         
 

        
 
Besøk våre nettsider innimellom, da vi 
kontinuerlig gjennom hele året søker etter 
nye produkter, som kanskje er akkurat det 
du søker etter.  
 
 
 
 
Alle priser i katalogen er inkl. mva. 
Vi tar forbehold om trykkfeil, og evt. prisendringer 

  WWW.TOMRICA.NO 
    

DIVERSE
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Tomrica AS 
Karihaugveien 89 
N-1086 Oslo
Tel: +47 22 30 91 51 
Fax: +47 22 30 91 13 
E-mail: trr@tomrica.no 
Internett: www.tomrica.no 

Forhandler:
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