
De höga friborden och storleken väcker uppmärksamhet
och det moderata priset skänker tillfredsställelse.

Kliv ombord och låt dig imponeras av ytor, ljus, rymd och exklusiv modern inredning.
Glid ut på havet själv, med vänner, kollegor eller familj och njut av vind, vågor och båtens fart.

Det fasta taket över sittbrunnen ger utmärkt skydd och ökar bekvämligheten. Innanför den stora
badplattformen finns en Water Jet – praktiskt och innovativt. Och mycket mera.

Du kan äga båten privat eller i bolag. Du får intäkter på din båt när vi hyr ut den till
aktiviteter som salta möten och konferenser.

Hanse Group utvecklar, designar och tillverkar snabba, moderna och exklusiva segelbåtar
som Hanse 675, Hanse 588, Hanse 548, Moody 54DS, Moody 45DS och katamaraner som Previlége 515.

Vi är officiell återförsäljare och innehar generalagenturen i Sverige.

ANLÄND MED STIL

PREMIUM YACHTS
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EXKLUSIVITET

PREMIUM YACHTS

Med ett aktivt liv är det viktigt att ladda med positiv energi.
Förena nytta med nöje med att arbeta i en miljö som inspirerar.

MODERN INNOVATIV DESIGN 
En modern Hanse ger dig en känsla av exklusivitet. Samma färger och material du finner i en modern ’lounge’.

Arbete, umgänge med kollegor, vänner och familj sker i den ljusa salongen och i cockpit. 

FAST KOMPOSITTAK ÖVER SITTBRUNNEN
Innovativ design med ett fast tak med jalusi över sittbrunnen ger en fantastisk rymd och

rumskänsla. Skotning av storsegel utförs på det fasta taket. I aktergaraget parkeras en WaterJet
och den stora nedfällbara plattformen ger närhet till bad.

SNABBA LYXIGA SEGELCRUISERS FRÅN HANSE
Hanse 675, Hanse 588 och Hanse 548 är våra nya premium yachts och de senaste modellerna.

Du seglar dessa stora segelbåtar själv eller med minimal besättning.

Du väljer ditt båtägande där du kan äga båten privat eller i bolag, Du får
intäkter på din båt när vi hyr ut den för aktiviteter som möten och konferenser.
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