www.greatlineboats.se

Greatline Boats AB • Tel 0500-45 95 44 • info@greatlineboats.se

315 WA

Greatline Boats etablerades för mer än tio år sedan
av båtbyggarentusiasten Lars Tengberg. Inspirationen till båten hämtade han från de skummande
haven och den krävande miljön utanför Bohusläns
klippor. Lars lyckades övertyga en av Norges främsta konstruktörer, Geir Arnestad, att omvandla idéerna till en nykonstruktion genomsyrad av praktisk
komfort, prestanda och kompromisslös kvalitet i alla
led. Visionerna blev till verklighet genom byggandet av Greatline 29 WA, senare vidareutvecklad till
Greatline 315 WA.
Tidigt bestämdes att Greatline Boats skulle nischas
mot båtfolk som värdesätter unik design och kvalitet
– en liten grupp av människor som älskar havet och
har högt ställda krav på sina båtar. I linje med denna
vision har Lars Tengberg personligen granskat och
godkänt varje båt inför leverans och haft uppföljande
samtal med kunderna när säsongen varit över – allt
för att ta in synpunkter, göra nödvändiga justeringar
och komma så nära perfektionen som möjligt.

315 DC

Greatline Boats har valt att satsa på en helskandinavisk produkt och har avstått från att förlägga
produktionen till lågkostnadsländer i Östeuropa. Vi
är övertygade om att det alltid kommer att finnas
båtfolk som värdesätter svenskt hantverk i Storebro-, North West- och Orust-traditionen.
Att bygga båtar i en sådan kvalitetstradition är en
passion, åtminstone för oss. Vi tänker först och
bygger sedan, i små serier som möjliggör detaljomsorg och anpassade speciallösningar som skapar en
kompromisslös helhet – vi bygger drömbåten, bara
för dig. Då blir både du som kund och vi som byggare riktigt nöjda.
Trots några år med låg nybyggnationsaktivitet brinner Lars Tengberg och Geir Arnestad fortfarande för
att utveckla Greatline Boats vidare: ”Skrovet är så
uppskattat av ägarna att vi känner att båten förtjänar en fortsatt utveckling.”

230 WA

Med hjälp från entusiastiska investerare från Norge
och Sverige sker nu en nysatsning på Greatline
Boats. Det första exemplaret av den nya modellen
Greatline 315 DC håller på att färdigställas och pluggen till en ny och mindre båt, Greatline 230 WA, är
snart färdig – självfallet är också denna konstruerad i
samarbete mellan Lars Tengberg och Geir Arnestad.
Båda båtarna kommer att presenteras lagom till vårt
10-årsjubileum 2017. Är du intresserad av höra mer
om våra båtar fyllda av gediget svenskt båtbyggarhantverk från för till akter, ta kontakt med Lars Tengberg direkt. Båtarna byggs enbart efter beställning,
så en båt för 2017 måste beställas snarast.
Se också vår hemsida för detaljer – och tack för att
du tog dig tid till att läsa brevet!
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