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Skal hun være den 
smukkeste på havnen?



Specialister 

Bådpolering
Bundmaling
Motorservice
Elektriske installationer udføres
Garmin og KVH forhandler
Landsdækkende service

i bådpleje !



 

 

 

 

Motorservice og opbevaring
MarineCare tilbyder komplet motorservice, udfører reparationer 
af alle typer indenbordsmotorer, påhængsmotorer samt drev. 
MarineCare har stor erfaring indenfor alle mærker og modeller. 
Desuden tilbydes opbevaring af trailerbåde, påhængsmotorer, 
drev, propeller samt batterier. 

MarineCare udfører landsdækkende opgaver med fuldt udstyrede servicevogne eller på værkstedet i Roskilde

Elektriske installationer
MarineCare er specialister i alle former for elektriske 
installationer. F.eks. videoovervågning, navigationssystemer,                    
GPS-overvågning, undervandslys, belyste navneskilte m.m..
Herudover er MarineCare autoriseret forhandler og montør af 
Garmins marineserie, samt forhandler af KVH satellitantenner, 
der giver mulighed for at se Viasat og Canal Digital på din båd.

Bundmaling
MarineCare er specialister i bundmaling, hvadenten der er tale 
om en ny båd der skal primes inden maling eller en brugt båd 
der skal have den anbefalede årlige genbehandling. 
MarineCare udfører, inden behandling, et grundigt eftersyn 
hvor bundens tilstand kontrolleres samt efterses for eventuelle 
skader. Hver dag bliver der stjålet en 

båd i Danmark!
MarineCare tilbyder i 
samarbejde med dit forsikrings-
selskab, montering af godkendt 
satellitovervågning i alle 
bådtyper, men også i biler og på 
motorcykler.

Bådpolering, vask med mere...
MarineCare er specialister i rengøring og vedligeholdelse af alle 
typer lystbåde, ud- som indvendig og servicerer private, 
virksomheder samt bådforhandlere i hele Danmark.
Din båd vil med en MarineCare behandling, som omfatter 
dybderens af gelcoaten, grundig maskinpolering, efterfølgende 
vokskonservering, rudepolering samt polering af alt rustfrit, 
fremstå som den smukkeste på havnen!

MarineCare tilbyder �ere former 
for teak behandlinger.



båd i Roskilde.

Så �ot kan det gøres! ”My Baby” 
i blå nuance.

info@marinecare.dk   www.marinecare.dk

MarineCare A/S er eksklusiv for- 
handler af denne unikke feature i 
Danmark. 
Skiltene designes af vores 
in-house designer og produce-
res i Tyskland. 

Bådnavn med lys
Her har du muligheden for at gøre din båd unik med de 
avancerede bådnavne med lys fra MarineCare.

Skiltene produceres i alt fra lakeret PVC og rustfrit stål til guld! 
Baseret på LED leveres skiltene med belysning i hvid, blå, rød, 
orange eller grøn. Hver enkelt løsning skræddersyes efter dit
ønske. Mulighederne er mange, fra �rmalogo og specielle 
skrifttyper, til din egen signatur. Fælles for alle løsninger er en 
fantastisk �nish og et lavt strømforbrug. Lad os hjælpe med 
at designe din båds nye identitet. 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

LED undervandslys
MarineCare fører et stort udvalg af high-end LED undervandslys 
med lavt strømforbrug og lang levetid. Flot tilvalg til motor- 
eller sejlbåden, der samtidig højner sikkerheden ved ombord-
stigning i mørke.
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