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(159:-) Art nr: 111778

SOMMAR-
KAMPANJ

PRISERNA GÄLLER TILL 
OCH MED 31/8 2019

Njut av det härliga

båtlivet

Flytvästar 
se sid 3-4

VHF IC-M93D
· 900mW högtalare
· Inbyggd GPS
· FLOAT´N FLASH funktion

Ett tydligt gränssnitt ihop 
med en stor skärm gör 
denna radio användarvänlig 
och enkel att hantera.

(3695:-) Art nr: 110627

2890:-139:-

-22%
RABATT

VARMVATTEN-
BEREDARE
Varmvattenberedare, 
22L, med emaljerad 
insida av högsta 
kvalitet för lång livs-
längd. 850W 230V.

(3990:-) Art nr: 122482

2995:- -25%
RABATT

ABNET PROFLASH
Ett färdigblandat snabb-
verkande rengöringsmedel. 
Avlägsnar hårt sittande 
smuts. Miljövänligt. 750 ml. 

https://www.watski.se/ABNET-Proflash-117He
https://www.watski.se/albin-pump-emaljerad-varmvattenberedare-22l-117z8
https://www.watski.se/icom-vhf-ic-m93d-112dr
https://www.watski.se/ABNET-Proflash-117He
https://www.watski.se/icom-vhf-ic-m93d-112dr
https://www.watski.se/albin-pump-emaljerad-varmvattenberedare-22l-117z8
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VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
Vi är mycket stolta över våra återförsäljare. Det är där du kan få hjälp och råd. De har erfarenhet och mycket 
kunskap om allt som rör båtlivet. Alla våra återförsäljare hittar du på watski.se 

2019
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S
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It’s all about passion

WWW.WATSKI.SE
ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID

WATSKI  -  DIN TILLBEHÖRSSPECIALIST

Låt en Watski 
Service Partner ta 
hand om det som du 
tycker är “svårt”!

Besök någon av våra återförsäljare  
och få ”Båtägarens bibel”, Watskikatalogen. 
500 sidor med allt du behöver till ditt båtliv! 

Älskar du att tillbringa fritiden i 
din båt men saknar möjlighet 
eller tid att underhålla den på 
rätt sätt? Kontakta en WSP – 
Watski service partner, där 
kan du få hjälp med det 
mesta som handlar om 
din båt. Se watski.se för 
alla Watski service 
partners.

Flytvästar

(Från 1075:-)  
Art nr: 107636-107639

VI REKOMMENDERAR

SÄKERHET

Vi har återförsäljare i Sverige, 
Norge och Danmark.
Se alla på watski.com

Som vi har längtat! Med ljusare morgnar och längre 
kvällar kommer lusten och energin till att äntligen ta del 
av båtlivet! 

I vår sommarfolder hittar du massor av inspiration till allt 
som rör ditt båtliv. Det du gör på vattnet, i vattnet och 
kanske under vattnet.  

Vi på Watski önskar er en härlig och underbar sommar!

BARN/JUNIOR- 
FLYTVÄST  
SUPERSAFE
Toppmodellen i 
Crewsavers serie av 
skumfyllda flytvästar 
för barn. 4 olika 
storlekar.

299:-
(Från 329:-)  
Art nr: 104362-104367

RÄDDNINGS-
VÄST FREEDOM  
ISO 100N
Vänder användaren 
till ryggläge inom 5 
sekunder. Godkänd 
enligt ISO-krävande 
förhållanden.

349:-
(399:-) Art nr: 100461-100464

HUNDFLYTVÄST ACTIVE
Avancerad väst för den aktiva hunden. 
Kraftiga D-ringar i stål för koppel, förvarings-
ficka på ryggen och stora reflexer. 

SEGLARVÄST 
ACTIVE 50N
ISO-klassad 50N 
flytväst med drag-
kedja och justerbart 
midjebälte. 219:-

(259:-)  
Art nr: 104507-104518

Samtliga ombord ska ha en flytväst i rätt storlek. Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt. 
Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier:

50 Newton:  
Flytvästar som i dagligt tal kallas  
seglarvästar, jollevästar och  
flytoveraller. Lämpliga för personer 
som är simkunniga och i kustnära 
farvatten. Vänder inte automatiskt 
användaren till ryggläge. 

100 Newton:  
Räddningsvästar med krage. 
Lämpliga för både simkunniga och 
icke simkunniga. Vänder  
automatiskt användaren till  
ryggläge.

150+ Newton:  
Uppblåsbara räddningsvästar 
som automatiskt vänder an-
vändaren till ryggläge. Kräver 
tillsyn och underhåll.

Det viktigaste när man väljer flytväst är att den passar bra. Den ska inte glida runt på kroppen och man får aldrig köpa 
en storlek ”att växa i”.

Underbara 
sommar

FLYTVÄST - SPORT 50N
3D-väst med många justeringsmöjligheter. 
Suverän komfort tack vare kombination 
av lättvikts- och mjukskum. Grenband på 
juniormodellen.

599:-(699:-) Art nr: 111149-111155

Från
Från

VATTENSPORTVÄST
En bekväm och mycket välsydd flytväst som 
tål fall även i höga farter. Yttertyg i kraftig 
nylon. 50N flytkraft, CE-godkänd.

(536:-)  
Art nr: 104230-104233

386:-
-28%

RABATT

UPP TILL

-26%
RABATT

FLYTVÄST - RESPONSE 50N
En bekväm modell med fantastisk passform. 
Kraftig dragkedja och midjespänne, vadderade 
axelband med reflex, nyckelficka. Grenband på 
juniormodellen.

455:- (535:-) Art nr: 111142-111148

795:-

195:-
(265:-) Art nr: 16741-1, -4

HUNDFLYTVÄST
4 olika storlekar. Bekvämt bärhandtag över 
ryggen. 

-26%
RABATT

https://www.watski.se/Flytvast-Basic-Iso-Svart-30-50-11Uhi
https://www.watski.se/Hundflytvast-115tC
https://www.watski.se/flytvast-crewsaver-response-50n-112j3
https://www.watski.se/flytvast-marinepool-freedom-100n-11M2N
https://www.watski.se/supersafe-flytvast-118zX
https://www.watski.se/supersafe-flytvast-118zX
https://www.watski.se/flytvast-crewsaver-sport-50n-junior-112jI
https://www.watski.se/flytvast-vattensport-50n-111WJ
https://www.watski.se/Hundflytvast-Active-115tm
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KUL PÅ VATTNETSÄKERHET

VI REKOMMENDERAR

ERGOFIT 290N 
OCEAN
Väst som är gjord 
för de allra tuffaste 
förhållanden där 
högsta säkerhet och 
maximal komfort är 
viktigt. 

(4175:-) Art nr: 107590

3675:-

CREWFIT 180N PRO
Crewfit 180 Pro är trots sin volym en kompakt 
väst designad med 3D teknologi. Inkl. nödljus.

(1995:-)  
Art nr: 111717, 111718

UPPBLÅSBAR 
FLYTVÄST, ISO 
CLASSIC, SELE
Bekväm väst som 
ligger skönt över 
axlarna. 150 N. 

 (985:-) Art nr: 102848 (svart)

 (985:-) Art nr: 102849 (röd)

(1069:-) Art nr: 102845 (svart med sele)

755:-

VIKING CONQUEST FLYTVÄST
Automatiskt uppblåsbar flytväst med gren-
band, inbyggd lyftsling och D-ring-fäste för 
livlina. 150N.

(1795:-) Art nr: 101255

1595:-

CREWFIT 165N SPORT
Crewfit Sport är instegsmodellen i 3D-serien, 
och erbjuder maximal komfort, samtidigt 
som västen uppfyller fritidsseglarens alla 
säkerhetskrav. Med eller utan sele.(Från 1385:-) Art nr: 107593-107596, 107620, 110626, 111295

1135:-Från

(1695:-) Art nr:  107621

CREWFIT 150N JUNIOR
Rekommenderad kroppsstorlek: 20-50 kg.

1495:-

UPPBLÅSBAR 
VÄST
Detta är en flytväst 
för dig som önskar 
extra bärighet. Navy. 
300N.

(1795:-) Art nr: 105109

1395:-

TUBE-KIT RED WAVE RIDER 
Tub med kraftigt nylonhölje i 420 denier nylon. 
Inklusive pump och lina.

(1195:-) Art nr: 111661

995:-
TUBE HANGTIME 2 
2-personers deck-tube med behagligt 
knäskydd av neopren. Diameter: 153 cm.

(1895:-) Art nr: 111662

1595:-
TUBE FORCE RASTA 
För 1 pers. 137 cm diameter. Greppvänliga 
handtag.

(795:-) Art nr: 111660

695:-

TUBE DOUBLE DELTA
Sitt i den, ligg på mage eller sitt grensle över 
mitten. Tub för två personer, vilket gör den 
dubbelt så rolig. Bredd: 152 cm.

(2195:-) Art nr: 111011

1595:-
PUMP
Dubbelverkande pump för både uppblås och 
utsug. Pumpvolym: 1,4 liter.

(223:-) Art nr: 101498

185:-För 1 åkare (159:-) 
Art nr: 111528

129:-

För 2 åkare (295:-) 
Art nr: 100327

245:-
TUBLINA
15 meter tublina, Splitsad ögla i var ände och 
flottör. Finns för en eller två åkare.

Tube

STOR-
SÄLJARE

Uppblåsbara västar
Uppblåsbara flytvästar är mycket praktiska och användbara. De ger stor 
flytkraft och vänder automatisk en person till ryggläge. Passformen är 
viktig så att västen känns bekväm och sitter bra. Västen ska inte tynga 
ner axlar och nacke. De lite dyrare västarna innehåller ofta nödljus, sele, 
sprayhood och har mer flytkraft. En uppblåsbar flytväst ska kontrolleras 
eller lämnas på service årligen.

Att tänka på vid köp:
•  Blåser västen upp sig automatiskt eller manuellt?
•  Känns västen bekväm, sitter bra och skonar axlar och nacke?
•  Hur ska västen användas: kustnära eller ute på de stora haven?
•  Vilka tillbehör behöver jag: nödljus, sele, sprayhood?
•  Kan jag själv göra årlig service eller var kan jag lämna in den?

Att åka tub en härlig sommardag är fantastisk kul och något som hela familjen 
kan göra. För att det ska förbli trevligt och för att undvika olyckor är det viktigt 
att tänka på följande:

•  Kör alltid med omdöme och ha god utkik så du inte kör 
in i andra båtar, badande, bryggor eller liknande.

•  Den som åker ska bära en CE-märkt vattensportväst. 
Vanlig flytväst är inte gjord för att tåla de påfrestningar 
vattensport orsakar. 

•  Starta försiktigt. Spänn upp linan försiktigt innan du  
ger gas, annars riskerar du att rycka sönder tuben.

•  Se till att tuben är tillräckligt pumpad.

ERGOFIT+ 190N
Unikt formad lunga för  
maximal rörlighet i vattnet.  
Slimmat snabbspänne med  
integrerad ”soft-loop” D-ring. 190N. Ny unik 
sprayhood. Ficka för MOB-alarm. 

2895:-
(3195:-) Art nr: 111719

1695:-

VÅTDRÄKT SHORTY - DAM ELLER 
HERR
Våtdräkt i mycket smidig neopren. Quadra 
flexneopren i axlar för maximal rörlighet. 2 mm 
materialtjocklek i kroppen och 1 mm i ärmarna. 

(795:-)  
Art nr: 111681-111685 Herr  
Art nr: 111691-111695 Dam

695:-

VÅTDRÄKT 
STEAMER -  
DAM ELLER 
HERR
Dubbelnylon i 
underkropp och 
ärmar för ökad 
slitstyrka, och 
enkelnylon över 
bröstkorg och 
rygg för bästa 
värmeisolering.

(995:-)  
Art nr: 111676-111680 Herr  
Art nr: 111686-111690 Dam895:-

JUNIORDRÄKTER
Sköna juniordräkter. Lång eller 
kort modell. Olika storlekar.

Steamer Jr  (795:-) Art nr: 111696-111700

Shorty Jr  (565:-) Art nr: 111701-111704

495:-

Från

UPP TILL

-28%
RABATT

695:-

-27%
RABATT

SPARA 500 KR

-22%
RABATT

CREWFIT 180N PRO
En kompakt väst designad 
med 3D teknologi. Svart/blå.

(1995:-) Art nr: 107592

-20%
RABATT

1595:-

KOMPLETT KIT

SPARA 600 KR

BÄST I TEST

https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-crewsaver-ergofit-290n-118Tw
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-crewsaver-ergofit-190n-1170D
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-viking-conquest-150n-11dA7
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-marinepool-ios-300n-113nL
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-iso-classic-150n-1155V
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-crewsaver-crewfit-180n-pro-118T9
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-crewsaver-crewfit-165n-1187G
https://www.watski.se/uppblaasbar-flytvast-crewsaver-crewfit-150n-junior-118Th
https://www.watski.se/Shorty-2-mm-Herr-117AD
https://www.watski.se/Steamer-3-2-Herr-117At
https://www.watski.se/Steamer-3-2-Junior-117oT
https://www.watski.se/Pump-115Dn
https://www.watski.se/Tublina-11dun
https://www.watski.se/Tube-Double-Delta-1122o
https://www.watski.se/Tube-Force-Rasta-117mo
https://www.watski.se/Tube-kit-Red-Wave-Rider-117mL
https://www.watski.se/Tube-Hangtime-2-1128T


PRISERNA GÄLLER TILL OCH MED 31/8 2019 - WWW.WATSKI.SE PRISERNA GÄLLER TILL OCH MED 31/8 2019 - WWW.WATSKI.SE 76

KUL PÅ VATTNET KUL PÅ VATTNET

VI REKOMMENDERAR VI REKOMMENDERAR

WAKEBOARD - 
HELIX ARSENAL
Helix är en perfekt bräda 
för medelgoda till duktiga 
åkare. Längd: 143 cm. 

(4595:-) Art nr: 111664

WAKEBOARD - EPIC
Friåkningsbräda med su-
veränt kantskär och kanaler 
på undersidan. Bekväm och 
stabil multisize-bindning. Strl 
S-XL, Wakeboardhandtag 
med lina ingår. Längd:  
139 cm.

(4198:-) Art nr: 111131

3498:-

WAKEBOARD -  
INSTINCT
En allround bräda men 
med prestanda så att även 
medelgoda och duktiga åkare 
gillar den. 
Längd 140 cm.

(4295:-) Art nr: 111665

3295:-
WAKEBOARD -  
INSTINCT JUNIOR
Allroundbräda. Levereras 
med bindningen Method, 
som är snörad och har 
suveränt grepp runt foten.
Längd 124 cm.

(4295:-) Art nr: 111668

3295:-
(2140:-) Art nr: 105354

1195:-

KNEEBOARD PHANTOM
Med tunn parabolisk kantprofil och djup 
skålning för knäna, ger Phantom dig över- 
lägsen kontroll på vattnet. Längd: 132 cm.

(2895:-) Art nr: 107179

1895:-
HANDTAG MED LINA
Vattensportlina med handtag i 
greppvänlig EVA-foam. 23 m lina 
med 5 kortningar.

PASSAR VATTENSKIDOR, WAKEBOARD ELLER KNEEBOARD

(395:-) Art nr: 100328

(295:-) Art nr: 111672265:-

WAKEBOARDLINA 18M
45 cm handtag i aluminium klätt 
med greppvänlig EVA foam. 18 m 
lina med två kortningar.

(325:-) Art nr: 111673

285:-

3995:-

(1545:-) Art nr: 105717
995:-

295:-
(269:-) Art nr: 111529

229:-

SPARK COMBO VATTENSKIDOR
Klassiska comboskidor som passar både för 
familjen, allroundåkaren men även den kräsne 
vattenskidåkaren. Längd: 170 cm.

(1999:-) Art nr: 1115261699:- VATTENSKIDOR, 
JUNIOR CONTOUR
Perfekta vattenskidor för 
juniorer och åkare upp till 
ca 70 kg. Längd: 137 cm. 
Storleksintervall bindning: 
ca strl 32-39.

VATTENSKIDOR BARN / JUNIOR
Vattenskidor med bred nos för bättre lyft i 
starten. Längd: 120 cm 
Storleksintervall bindning: ca 26-34.

(1995:-) Art nr: 72704
1695:-

(2495:-) Art nr: 111663

2195:-

SKIMBOARD  
MARGARITAVILLE
Skimboarding är den  
enklaste och mest till-
gängliga ”surf-sporten. 
Det enda som krävs är 
en grund vattenspegel. 
Längd 90 cm. Bredd 
50 cm.

(549:-) Art nr: 111527

399:-

WAKE-SURF-
BOARD SHARK
Med brädan Shark 
kan du uppleva 
känslan av att rida 
ner för en våg bara 
med hjälp av båtens 
svall. Längd: 147 
cm. Bredd: 53,3 cm. 

(2995:-) Art nr: 111671

2695:-

Vattensport Vattensport

WAKEBOARDBINDNING 
BRANDON
Perfekt för allt ifrån medelgoda 
till avancerade åkare.

WAKEBOARDBINDNING 
CHASER
Multisize strl S-XL. För ny- 
börjare till medelgoda åkare.

VATTENSKIDLINA, 4 KORTNINGAR
Styvt komposithandtag klätt med EVA foam. 23 
meter lina med 4 kortningar.

DRAGBLOCK, ÖGLOR
Fördelar draget från åkaren 
jämnt till båda sidorna av 
båten. Längd: 366 cm.

Vattenskidåkning är nog den mest klassiska och äldsta vattens-
porten bakom båt. Det är en fantastiskt rolig och fartfylld upp- 
levelse. När du känner dig bekväm att åka på två skidor kan du 
prova att släppa den ena skidan och åka vidare på en skida. Att åka 
slalom på en skida bakom båten är utmanande, och enligt många 
där den riktiga vattenskidåkningen börjar.  

Tips: Skidornas bindningar är justerbara i storlek. Det är viktigt att 
skidan sitter tajt runt foten.
 
Så här startar du på vattenskidor

VATTENSKIDLINA
Prisvärd vattenskidlina med greppvänligt 
handtag. Längd 23 m.

(245:-) Art nr: 106223

195:-

VATTENSPORTVÄST JUNIOR
En bekväm och mycket funktionell flytväst för 
de yngre vattensportarna. 30-40 kg.

(416:-)  
Art nr: 104229

339:-

På en wakeboard upplever du redan som nybörjare en härlig surf-
känsla. Möjligheten att utveckla din åkning och lära nya trick är 
oändlig och det behövs ingen stor och tung båt med högt svall för 
att man skall ha roligt på en wakeboard. 

Tips:
Det är viktigt att fötterna sitter riktigt tajt i bindningarna. Blöt  
bindningen och droppa i lite diskvatten*, så glider foten enkelt ner.
Kolla då och då att skruvarna till bindningar och fenor är spända. 
 
* Ca 1 tsk diskmedel utblandat med 1/2 liter vatten

 
Så här startar du på wakeboard:

-35%
RABATT

-27%
RABATT

-23%
RABATT

-44%
RABATT

-36%
RABATT

-25%
RABATT

-20%
RABATT

-23%
RABATTSPARA 700 KR

KOMPLETT KIT
SPARA 1000 KR

SPARA 1000 KR

SPARA 1000 KR

https://www.watski.se/spark-combo-vattenskidor-11duN
https://www.watski.se/Vattenskidor-Junior-Contour-117mb
https://www.watski.se/Vattenskidor-Junior-115DS
https://www.watski.se/Vattenskidlina-4-kortningar-117mz?
https://www.watski.se/Kneeboard-Phantom-11qo4
https://www.watski.se/flytvast-barn-vattensport-30-40kg-115lT
https://www.watski.se/Vattenskidlina-11rZl
https://www.watski.se/Wakeboard-Helix-Arsenal-117vk
https://www.watski.se/wakeboard-inklusive-lina-med-handtag--113WS
https://www.watski.se/Wakeboard-Instinct-117os
https://www.watski.se/SKIMBOARD-MARGARITAVILLE-11du8
https://www.watski.se/Wakeboardbindning-Brandon-115DR
https://www.watski.se/Wakeboardbindning-Chaser-113Wx
https://www.watski.se/Wakeboard-Instinct-Junior-11TwM
https://www.watski.se/Wake-surfboard-Shark-117mq
https://www.watski.se/Dragblock-oglor-11dui
https://www.watski.se/Handtag-med-lina-115Ww
https://www.watski.se/Wakeboardlina-18m-1170M
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FÖRTÖJNING MOTOR

STOR-
SÄLJARE

VI REKOMMENDERARVI REKOMMENDERAR

STYRSYSTEMPAKET 
STEERFLEX LT
Komplett styrpaket med styrväxel, 
kabel och monteringssats. 

(Från 1280:-)  
Art nr: 101133-101148995:-

STEERFLEX 3000  
STYRSYSTEM
Steerflex styrväxel har till skillnad från äldre  
styrväxlar en unik planetväxel som gör  
styrningen lättare även vid hög belastning.

(Från 2080:-)  
Art nr: 100979-1009891660:-

REGLAGEKABEL  MAXFLEX 
3300C ROSTFRI
Maxflex 3300c är det rostfria alternativet för 
extra lång livstid. 

(Från 370:-) Art nr: 101675-101696

295:-

Från

GASREGLAGE SIDOMONTERAT
Sidomonterat gasreglage med växelfunktion och 
neutralläge.

(1495:-) Art nr: 1063341195:-

SMART TAB SX I KOMPOSIT
Prisvärda trimplan av kompositplast. Designade 
för båtar 13-22 fot och från 30 upp till 240 hk.

(1895:-)  
Art nr: 102652-1026551495:-

BRÄNSLETANK
Försedd med en 1/4 invändig gänga så att 
man både kan montera en slangsockel och 
en bränsleslangkoppling. Olika storlekar.

(Från 630:-)  
Art nr: 108402-108403

495:-
Från

HYDRAULSTYRNING LS80 HK 
PRO
För utombordare upp till 80 hk. 

(6599:-) Art nr: 60549

5599:- MÅNGA FLER  
STYRNINGAR 

FINNS PÅ  
KAMPANJ.

SE WATSKI.SE

Vid bryggan Din båtmotor

U-CLEAT FÖRTÖJNINGSFJÄDER
U-cleat är en ny revolutionerande förtöjnings-
fjäder från Unimer som enkelt kan monteras 
utan fria ändar på linan, t ex en lina med  
splitsade ögon. Tillverkad av flexibel EPDM 
gummi.

(Från 225:-) Art nr: 105898-105900

165:-

BRYGGFENDERT MF60
En bryggfendert helgjuten i Bacell®. UV-
beständig. Tre olika färger och olika längder. 
Flera monteringsalternativ. 2 st/fp.

(Från 434:-)  
Art nr: 16108-1, 16109-1 102067-68, 110551, 110553

379:-

Från

GARNBLÅSA / KLOTFENDERT
Hög kvalitet. Rotationsgjutna i PVC. Tål hög 
belastning. Olika storlekar.

(Från 329:-)  
Art nr: 16120-310-1, 16120-400-1, 16120-490-1

249:-
FrånFrån

FENDERT VIT
Polyformfendert med 
originalet black-top linfäste är 
marknadens mest  
populära fendert. Enastående 
kvalitet. Förstärkta repöglor. 
Rotationsgjuten i PVC.

(Från 153:-) Art nr: 105666-105668

129:-
Från

BRYGGPOLLARE MED ELLER 
UTAN BELYSNING
Tillverkad i syrafast stå.

(Från 1260:-)  
Art nr: 100157, 101324 995:-

WATSKI DOCKLINE - FÄRDIG 
FÖRTÖJNING
Tillverkad av polyestersilke. Splitsat öga.  
Navy eller svart.

(Från 119:-)  
Art nr: 101415-101424, m. fl.

89:-
FÖRTÖJNINGSSPÖN
Kraftiga spön av glasfiber som effektivt håller 
ut båten från bryggan. Båten förtöjs snabbt och 
enkelt samtidigt som du förhindrar skav och 
stötar mot skrovet. (Från 2995:-) Art nr: 111890-111893

2695:-
Så här fungerar 
förtöjningsspön:

BRYGGLAMPA
Lampa för bryggor och trädäck. Runtlysande 
batteridriven lampa som laddas genom en 
solcell. Lyser 8 timmar på full laddning.  
Vattentät och robust lamphus. Utbytbart 1xAAA 
uppladdningsbart batteri.

SOLCELL

00:-

BRYGGLAMPA STOLPE
Belysningsstolpe för placering på brygga, 
bryggstolpe eller trädäck. Runtlysande  
Batteridrivna LED-lampor med solcellsladdning. 
Utbytbara 2xAA uppladdningsbara batterier. 

(1199:-)  
Art nr: 111886

SOLCELL

995:-

BRÄNSLEDUNK 
MED SLANG
Duramax är en 53 liters 
bärbar bränslebehållare 
på hjul. Det är en säker, 
snabb och bekvämt sätt att 
fylla på trädgårdstraktorer, 
båtmotorer, generatorer, 
snöskotrar, ATV, etc.

(1995:-) Art nr: 108405

1595:-

STOR-
SÄLJARE

Från

Från

Från

(Från 349:-) Art nr: 111885

299:-

UPP TILL

-25%
RABATT

-20%
RABATT

-20%
RABATT

-21%
RABATT

-20%
RABATT

UPP TILL

-21%
RABATT

OLJA UNIVERSAL 
2 TAKT BIO FULL 
SYNT.
Helsyntetisk, biologiskt 
nedbrytbar olja för  
moderna vattenkylda 
2-takts bensinmotorer, 
med mycket hög effekt. 

(209:-) Art nr: 105491

179:-

OLJA 2-TAKT 
TC-W3
En olja för vattenkylda 
2-takts utombordare 
som uppfyller NMMA 
TC-W3. 
1 eller 4 liter.

(Från 99:-) Art nr: 105489, 105490

79:-Från -20%
RABATT

Från

Att hålla motorn servad och i gott skick gör båtlivet tryggare. 
Det gör också att livslängden på motorn blir längre och att du 
slipper kostsamma och otrevliga överraskningar.
Här följer lite motortips: 

•  Ersätt den mekaniska styrningen mot en hydraulisk så får du en 
helt ny körupplevelse.

•  Uppgradering av styrning och reglage är ofta möjligt även när 
båten ligger i vattnet.

•  Använd gärna en tvåtaktsolja som är biologiskt nedbrytbar för 
miljöns skull.

•  Byt tank i tid innan den börjar läcka och du rIskerar få bensin i 
båten. 

Idag finns det massor av smarta och praktiska produkter som 
underlättar förtöjning och allt annat på och runt omkring bryggan.  
 
Det är viktigt att ha bra fendrar. Fendrar skyddar inte bara din båt 
utan även grannens. Du bör ha minst tre fendrar på varje sida. 
Vilken storlek eller typ som passar din båt bäst är beroende på 
båtens storlek och fribordens höjd och profil.  
 
Här nedan ser du ett litet urval av våra brygg- och förtöjnings-
produkter. Fler tillbehör hittar du på watski.se. 

UPP TILL

-28%
RABATT

UPP TILL

-21%
RABATT

-20%
RABATT

Från UPP TILL

-23%
RABATT

KOMPLETT SATS

https://www.watski.se/U-cleat-Frtjningsfjder-11rMR
https://www.watski.se/Bryggpollare-med-eller-utan-belysning-11bZH
https://www.watski.se/Brygglampa-laag-117wc
https://www.watski.se/Garnblasa-11bNN
https://www.watski.se/Bryggfendert-115fR
https://www.watski.se/Fendert-vit-11bLP
https://www.watski.se/Fendert-vit-11bLP
https://www.watski.se/Bryggfendert-115fR
https://www.watski.se/Fortojningsspon-117fJ
https://www.watski.se/Watski-Dockline-Fardig-fortojning-115oU
https://www.watski.se/Scepter-bransletankar-11uLQ
https://www.watski.se/Smart-Tab-kit-komposit--115vT
https://www.watski.se/Champion-Universal-2-takt-bio-full-synt-Tc-W3--113t8
https://www.watski.se/Hydraulstyrning-LS2024-111FG
https://www.watski.se/Steerflex-3000-styrsystem-111BA
https://www.watski.se/Styrsystempaket-Steerflex-LT-111EH
https://www.watski.se/Reglagekabel-Maxflex-3300C-rostfri-111gW
https://www.watski.se/Gasreglage-sidomonterat-118qJ
https://www.watski.se/Gasreglage-sidomonterat-118qJ
https://www.watski.se/Champion-tvtaktsolja-2T-TC-W3-113tU
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JOLLESEGLING

BÅTSMANS-
STOL
En skön båtmans-
stol av nylonväv 
med rostfria ringar. 
Justerbara band över 
benen. Inbyggda 
verktygsfickor.

(639:-) Art nr: 101281

495:-

RORKULTSFÖRLÄNGARE  
TELESKOPISK
Förlängs med ett enkelt handgrepp från 
handtaget. 2 olika storlekar.

(Från 2999:-) Art nr: 106813, 106814

2699:-Från

WINCH HANDLE BAG
Snygg och praktisk vinschhandtags-
hållare. Mått: 155x300 mm. Fästs med 
kardborrband.

VINSCHHANDTAG
Universalt vinschhandtag i rostfritt stål. 
Låsbart. 2 olika storlekar.

(Från 550:-)  
Art nr: 16412-203, 16412-255

350:-
Från

RORKULTSPILOTER
Löstagbar rorkultspilot. Finns i två storlekar 
beroende på hur stor båt man har. Kompatibel 
med NMEA0183 och SeaTalk1.

(Från 4995:-)  
Art nr: 108296-108297

4695:-
Från

FÄRDIGA DYNEEMAFALL D2 CLUB
Färdigsplitsade fall som har en rejäl kärna 
av 12 slagen Dyneema SK38 och ett hölje av 
16-flätad polyester av spräcklig karaktär. Röd, 
vit eller blå. Olika färger, diameter och längder.

(Från 1599:-)  
Art nr: 120066-1200741399:-

STORSKOTSTALJA
Komplett talja med block och insplitsad lina.

(Från 1735:-)  
Art nr: 71260-520, 71260-6201435:-

VI REKOMMENDERAR

RORKULTSFÖRLÄNGARE  
DELUXE
Rorkultsförlängare i anodiserad aluminium. 
Flera olika längder. Avsedd för optimistjolle 
men funkar bra även till andra jollar och 
lättstyrda båtar.

(Från 329:-)  
Art nr: 106351-106355269:-

ÖSKAR
Stort öskar som passar perfekt i 
optimistjollen. Rymmer 3,5 liter.

(99:-) Art nr: 106348-10634979:-

VI REKOMMENDERAR

ENKELBLOCK
Singelblock med 
sidor och trissa i 
komposit. 700 kg 
arbetslast.

(215:-) Art nr: 71250-501

185:-

(259:-) Art nr: 101285

199:-

MANTÅGSKIT
Komplett kit med 10 m, 4 mm wirekärna, inkl 
plasthöljet blir wiren 6 mm, en högergängad 
och en vänstergängad vantskruv.

(759:-) Art nr: 13081

559:-

AUTOMATISKT SPÄRRBLOCK 
MED BRYTARE
Spärrblock för storskot. Används till bland 
annat optimistjolle.

(525:-) Art nr: 106347

425:-

KAPELL TILL OPTIMISTJOLLE
Kapellet är tillverkat i 100% polyester 
600*600. Vadderat. 

(1325:-) Art nr: 105402999:-

PADDEL TILL JOLLE
En paddel som har ett grepp som gör det 
enkelt att paddla med en hand och samtidigt 
styra båten med den andra.

(149:-) Art nr: 102558129:-

HAWK MK2 VINDINDIKATOR 
JOLLE
Kan monteras på alla master mellan 45 till 
65 mm. Passar de flesta jollar. Funkar även i 
coachribben.

(209:-) Art nr: 106358169:-
FLYTVÄST - PRO 50N 
En toppmodell som passar allt från 
bankappsegling till paddling och jolle. 3D 
formad rygg och front för suverän passform. 

759:- (859:-) Art nr: 111156-111161

SJÖSÄTTNINGSVAGN OPTIMIST
Aluminiumvagn med stora Optiflex-hjul. 
Avsedd för optimistjolle.

(2599:-) Art nr: 106378

2299:-

Från

Från

-23%
RABATT

-36%
RABATT

-26%
RABATT

-25%
RABATT

-20%
RABATT

Segelbåt
För dig med segelbåt är det viktigt att gå över säkerheten på hela båten innan 
du beger dig ut på vattnet.
 
Kontrollera att all tamp är oskadd och att alla block rullar som dem ska, även 
på rev och annat som inte används vid varje segling. Nya tampar är både  
vackert och mycket bekvämare att använda.  
 
En bra rorkultsförlängare ökar friheten på var man kan sitta och styra, vilket är 
trevligt när man ska på längre turer. Om man vill göra det ännu mer bekvämt 
är en automatisk rorkultspilot en väldigt prisvärd uppgradering till båten. Då 
kan man till och med luta sig tillbaka och läsa en bok samtidigt som man har 
uppsikt. 

Jollesegling
Att segla jolle är roligt både för barn och vuxna. Det 
innehåller många olika ingredienser såsom taktiktänk, 
styrka, tävlingsmoment och inte minst en stor gemen-
skap. Man får en positiv upplevelse av sjö- och båtliv. 
 
Hos Watski hittar du många olika jolletillbehör.  
Vi har även ett stort utbud av tamp från Marlow som 
passar allt från lekjollen till de högst rankade tävlings-
båtarna.  
 
På vår hemsida kan du beställa tamp på metervara eller 
kan du fråga din lokala handlare. 

Från

-23%
RABATT

https://www.watski.se/raymarine-rorkultpilot-st1000-upp-till-3-ton-11upj
https://www.watski.se/Frdiga-Dyneemafall-D2-Club-1124A
https://www.watski.se/Storskotstalja--115LC
https://www.watski.se/Enkelblock-115ZL
https://www.watski.se/Rorkultsfrlngare-teleskopisk-11qLk
https://www.watski.se/Batsmansstol-Watski-11Ua4
https://www.watski.se/-Winch-Handle-Bag-11bI2
https://www.watski.se/Vinsch-handtag-11em9
https://www.watski.se/Mantagskit-11eKb
https://www.watski.se/Hawk-MK2-Vindindikator-Jolle-11r0J
https://www.watski.se/flytvast-crewsaver-pro-50n-112jJ
https://www.watski.se/Kapell-till-optimistjolle-11q9P
https://www.watski.se/Sjsttningsvagn-Optimist-Stora-hjul-11roW
https://www.watski.se/Paddel-till-jolle-11UBg
https://www.watski.se/Sprrblock-Automatiskt-med-brytare-11r0w
https://www.watski.se/skar-stort-Opti-11rmt
https://www.watski.se/Rorkultsfrlngare-Deluxe-11r0S
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GUMMIBÅT SOMMARUNDERHÅLL

GUMMIBÅT 2,30 M
Gummibåt med lamellbotten, perfekt för upp 
till två vuxna personer. Åror, toft, väska, pump 
och reparationssats ingår. Längd uppblåst: 
2,30 m. Bredd uppblåst: 1.31 m.

(5299:-)  
Art nr: 1108584599:-

GUMMIBÅT 2,70 M
Gummibåt med specialutvecklad VIP V-köl 
vilket gör att den klarar av större motorer. Åror, 
toft, väska, pump och reparationssats ingår.

(8399:-)  
Art nr: 1108597399:-

GUMMIBÅT 3,20 M
Längd uppblåst: 3,20 m. Bredd uppblåst: 
1,51 m. Åror, toft, väska, pump och  
reparationssats ingår.

(9599:-)  
Art nr: 1108607599:-

HJUL TILL GUMMIJOLLE 
SEMI-O 230
Breda hjul i kompositplast till jollen 
som gör transporten till och från 
vattnet enkel. 

(1695:-)  
Art nr: 1062731395:-

SVAMPANKARE MED 
GUMMI
Ett svampankare med ett tjockt 
överdrag av gummi. Vikt 4,5 kilo.

(425:-)  
Art nr: 108553395:-

LAGNINGSKIT 
FÖR  
GUMMIBÅT
Finns med vita eller grå 
lagningslappar. 

(295:-) Art nr: 108648

255:-
Grå

(195:-) Art nr:108649

175:-
Vit

BATTERIBOX JOLLE
Batterilåda med bärhandtag och utvändiga 
poler, enkla att ansluta till t ex en elmotor. 
Batteritestare i locket ger snabbt indikation 
om batteriets laddning. 

(695:-) Art nr:108080

595:-

DÄVERT DINGHY RINGS
Innovativ och patenterad gummibåtsdävert som 
erbjuder enkel förvaring av en uppblåst gummi-
jolle. 3 olika storlekar.

2990:- (Från 4990:-)  
Art nr: 111265-111267

Från

VI REKOMMENDERAR

STARBRITE BOAT WASH
Koncentrerat och kraftfullt rengöringsmedel 
för skrov och däck. 0,5 liter.

(139:-) Art nr: 104990

99:-

STARBRITE DECK CLEANER
Tar effektivt bort smuts från däcksytor utan 
hårt skrubbande. Lämnar en halkfri skyddande 
hinna. Motstår smuts och fläckar. 1 liter.

(199:-) Art nr: 105005

169:-

WATSKI BORSTAR
Exklusiva fibrer. Mjuk, medium eller hård 
borst. Den mjuka borsten är av samma  
exklusiva sort som används i biltvätt.

(360:-) Art nr: 106592-106594

BORSTSKAFT

(Från 170:-)  
Art nr: 106589, 106590, 107492

130:-

TEXTILIMPREGNERING
Textile Waterproof är ett ofärgat impregner-
ingsmedel som ger kapell, sprayhood, dynor, 
markiser och andra textilier ett effektivt skydd 
mot vatten och mögelfläckar. 0,5 liter.

(225:-) Art nr: 107454

195:-

BOAT SHAMPOO
Koncentrerad universal-
rengöring, tillräckligt mild 
för att kunna användas 
på de flesta ytor, även trä. 
Avlägsnar inte befintligt 
vaxskydd. Blandbar både 
med färsk- och saltvatten. 
0,5 liter.

(159:-) Art nr: 107441129:-
Från

ELMOTOR /  
TROLLINGMOTOR, 12V
Lätt och effektiv 12V elutombordare för trolling-
fiske eller mindre jollar. Fungerar i alla vatten, 
såsom söt- och saltvatten.

(2795:-)  
Art nr: 1057631895:-

55 Ibs/24,6 kg

(1995:-)  
Art nr: 1111211495:-

35 Ibs/15,9 kg

En gummibåt är kul för alla i familjen. Barnen kan vara ”kapten” på sin 
egen båt och tillsammans med resten av familjen ge sig ut på spännande 
upptäcktsfärder. En bra gummibåt ska vara gjord av hög kvalitet och 
vara stabil och trygg. Alla Watskis gummibåtar uppfyller de kraven och 
modellerna över 250 cm är dessutom CE godkända.  

Några bra tips för att få gummibåten att hålla i många år är:

• Undvik onödig exponering för UV-ljus
• Ha båten välpumpad
• Undvik skarpa kanter och föremål
• Undvik att spilla bensin eller olja på båten
• Förvara den rent, torrt, mörkt och svalt

Specialisten tipsa
r!

Att ha en gummibåt som släpjolle är väldigt 
praktiskt. Den passar bland annat utmärkt 
att ta sig till och från land i naturhamnar.  
 
Att tänka på är att med en båt på släp kan 
man förlora upp till 1 knop i hastighet, För 
att undvika detta så är det bra att lyfta upp 
båten på däck eller använda en dävert för 
att få upp båten ur vattnet.

Henrik
Gummibåtar

Vi har många tillbehör och reservdelar 

till våra gummibåtar

En ren och fin båt  är en glad båt. Förutom alla traditionella 
rengöringsprodukter hittar du på watski.se flera unika special-
medel utvecklade för specifika ändamål. 

Exempel på dessa är: 

•  Rostborttagare för plast
• Mögeltvätt
• Kölsvinstvätt
• Medel som tar bort svarta streck (Black Streak remover)
• Segel- och kapelltvätt
• Medel som tar bort fågel- och spindelspillning
• Vinylcleaner och polish

Håll båten ren och fin

ABNET®
Miljövänliga ABNET® Professional 
är det ultimata rengöringsmedlet 
för båten. Koncentrat, tillsätt 
endast vatten! Rengörande, 
avfettande och renoverande.

(1 liter 198:-)  
Art nr: 111749169:-
(5 liter 695:-)  
Art nr: 111750595:-

SNAPPY TEAK NU
Lösningen för ditt grå och trista teakdäck.
Snappy Nu är ett rengöringskit som åter-
ställer teaken och gör den fräsch. 

(455:-) Art nr: 68430

375:-

BOATWASH
Biologiskt, ned-
brytbart, alka-
liskt tvättmedel, 
som tar bort fett, 
salt och smuts 
utan att skada 
ytan.1 liter.

(187:-) Art nr: 107403

159:-

TEXTILE 
CLEANER
För tvätt av 
kapell, markiser, 
kuddar och 
andra textilier. 
1 liter.

(169:-) Art nr: 107413

149:-

TEXTILE  
WATER-
SHIELD
Snabbtorkande 
impregnering.  
Skyddar mot 
slitage och 
åldring. 1 liter.

(264:-) Art nr: 107414

235:-

295:-

SNAPPY BRUSH
Endast 61 cm lång men 
kan med en lätt vridning 
öppnas till hela 124 cm. 
Kvalitetshandtag som 
flyter. 2 olika typer. Gula 
mjuka fibrer eller medium-
hårda blå fibrer.

(569:-) Art nr: 68436-68437

469:-

-21%
RABATT

-32%
RABATT

-25%
RABATT

-40%
RABATT

-29%
RABATT

SPARA 2000 KR

SPARA UPP TILL 4000 KR

-24%
RABATT

https://www.watski.se/gummibaat-270cm-v-formad-kol-1127S
https://www.watski.se/watski-gummibaat-230cm-2-personer-1127a
https://www.watski.se/watski-gummibaat-320cm-112TU
https://www.watski.se/Hjul-till-gummijolle-11roC
https://www.watski.se/Trollingmotor-12V-113k2
https://www.watski.se/litet-ankare-i-gummi-11uyC
https://www.watski.se/Lagningskit-fr-gummibt-11uBZ
https://www.watski.se/Batteribox-Jolle-11roR
https://www.watski.se/Dvert-Dinghy-rings-Flex-112lL
https://www.watski.se/Snappy-Brush-for-mindre-batar-11524
https://www.watski.se/Starbrite-Boat-wash-113jR
https://www.watski.se/Boat-Shampoo--11qk4
https://www.watski.se/Watski-borste-11qm5
https://www.watski.se/Textile-Cleaner-115VV
https://www.watski.se/Textile-Watershield-115Vt
https://www.watski.se/Boatwash-115VW
https://www.watski.se/Textile-Waterproof-11qSx
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KOMFORT OMBORD SÄKERHET

SAFIRE GRILL
En smart och praktisk transportabel grill med 
hög flexibilitet.

(1775:-)  
Art nr: 104321

1325:-

VI REKOMMENDERAR

SAFIRE GASOL/KOLGRILL
Safire’s smarta och praktiska gasolgrill, som 
enkelt kan konverteras och eldas med kol.

(2545:-)  
Art nr: 108119

1995:-

GASOLUGN + SPIS
Rostfri gasolugn 30 L med 2 alt. 3 brännare, 
svart härdad glashäll.

(5495:-) Art nr: 120232

5195:-
2-lågig

(6595:-) Art nr: 120233

5995:-
3-lågig

PARTYGRILL
Detta kompakta campingkök erbjuder en rad 
matlagningsalternativ.

(879:-) Art nr: 69010759:-

KYLSKÅP 51 L
Volym 51 L Frysfack 3,6 L Levereras med in-
byggd Danfoss BD35F-kompressor 12/24 volt. 

(5995:-) Art nr: 121267

5695:-

PORTA POTTI 165
165 är en basmodell med 
en naturlig sitthöjd, bälg-
pump och en avfallstank 
med hög kapacitet.

(1175:-) Art nr: 104153

875:-

VI REKOMMENDERAR

LIVFLOTTE MARINER
Crewsaver Mariner livflotte är utformat för an-
vändning i kustnära områden, för segelbåtar, 
motorbåtar i fritidsbruk. Finns i container eller 
väska.

(Från 10600:-) Art nr: 111477-111482

9895:-
Från

VIKING LIV-
FLOTTE  
RESCYOU™ 
COASTAL
Behändig flotte 
som är lätt att bära 
och placera om-
bord. Godkänd för 
uppblåsning från 
0° C till +65° C.

VAGGOR  
TILL LIV-
FLOTTAR 
FINNS PÅ 

WATSKI.SE

(21900:-) Art nr: 100694

19895:-
Container

(19995:-) Art nr: 101660

18995:-
Väska

LIVBOJ FP 380
Rätt kastvikt (2,1 kg) och rund form som gör 
den lätt att kasta. Olika färger.

(1179:-) 
Art nr: 110584, 16688-15, -17, 105103, 105104, 107091

979:-

FIRST AID KIT
Förbandskudde speciellt utvecklad för marin 
miljö då den är både vattentät och flyter. 

(499:-) Art nr: 16800449:-

RESQLINK+ NÖDSÄNDARE
ResQLink är en liten och kraftfull personlig 
GPS-nödsändare. 

(3995:-) Art nr: 1062773495:-
AISLINK MOB
Personlig nödsändare med GPS mottagare, 
AIS- och  DSC-sändare.

(3744:-) Art nr: 1111623245:-

Att ha en livflotte ombord kan både 
vara livsavgörande och kännas som en 
extra trygghet ombord.
Går du i tankarna på att köpa en liv-
flotte är det några saker som är bra att 
tänka på. Här är våra bästa tips:
 

Säkerhet 
ombord

• Välj en flotte av känt fabrikat. Det lönar sig i längden både när det gäller 
service, reservdelar, kvalitet och ekonomi.

• Välj flotte efter hur ditt båtliv ser ut. Det är skillnad på att mestadels röra 
sig i kustnära farvatten eller ge sig ut på en jordenruntresa.

• Välj rätt storlek, dvs alla ombord ska få plats.
• Välj i första hand om möjligt, en flotte i container som förvaras lättåtkomligt 

uppe på däck. Fäst flotten i däcket med tillverkarens vagga. En flotte kan 
lätt slitas bort av en kraftig våg som går över däck.

• Utrusta alltid flotten på däck med en hydrostatisk självutlösare som gör att 
flotten automatiskt frigörs och blåses upp om båten skulle sjunka.

•  Lämna alltid flotten på service på föreskriven intervall till ett auktoriserat 
servicecenter.

• Utbilda alla i besättningen i hur man utlöser flotten och vad man ska göra i 
en nödsituation.

• Komplettera gärna med en sk. ”Grab Bag” - en vattentät, lättåtkomlig 
väska som är färdigpackade med det du behöver om du skulle behöva 
överge båten.  

OLIKA TYPER AV BRIKETTER FINNS ATT KÖPA TILL

i BådNyt
BÄST I TEST

FLER TOALETTER FINNS PÅ KAMPANJ!

AQUA KEM® BLUE  
CONCENTRATED
· För avfallstanken
· Högkoncentrerad
· Bryter ner  
  tankinnehållet 
  till vätska
· Kraftfull

(239:-)  
Art nr: 111769

199:-

NY SERIE PRODUKTER FÖR DIN TOALETT

BIOCOOL  
CLEAN WATER
Försäkrar dig om att ditt  
dricksvatten är fritt från skadliga mikro- 
organismer. BioCool Clean Water är ett 
klorfritt alternativ som gör ditt dricksvatten 
säkert. Kombineras med Clean Water Tank. 
 

(259:-) Art nr: 111509

219:-

MAUS BRANDSLÄCKARE XTIN 
KLEIN
Liten och behändig. Förstör ej som skum eller 
pulver. Testvinnare. 

(795:-) Art nr: 108228

695:-
NORTHTRACKER SCOUT
Vattentät spårsändare som larmar vid t ex 
båtstöld.

(2495:-) Art nr: 108551 1999:-

GPS-SPÅRNING

SEA-TAGS MOB ALARM
Ett smart och prisvärt MOB-alarm utformat 
som ett armband. Aktiveras när Bluetooth-
signalen bryts.

(995:-) Art nr: 111726

925:-

-25%
RABATT -22%

RABATT

-26%
RABATT

-20%
RABATT

Grilla i båten
Vad är godare än en härligt grillad måltid en lugn och skön 
sommarkväll antingen ombord eller i land? 

Watskis grillar från Safire är tillverkade för båtliv och uppfyller alla 
krav och önskemål för säker, enkel och lyckad grillning. 
Safiregrillen har dubbel botten som isolerar mot värme, och kan 
därför ställas direkt på durk, däck, eller direkt på bordet. 

Ev fett från grillen kommer aldrig i kontakt med glöden, vilket gör att 
det inte antänds med ofta höga lågor som följd.

FLER VARIANTER FINNS

AQUA  
KEM  
GREEN  
CONCENTRATED
· För avfallstanken
· Högkoncentrerad
· Bryter ner tankinnehållet 
  till vätska
· Miljövänlig

AQUA RINSE  
CONCENTRATED
· För spolvattentanken
· Högkoncentrerad
· Motverkar kalk-
  avlagringar

(179:-)  
Art nr: 111770

139:-
-22%

RABATT

(199:-)  
Art nr: 111772

159:-

-20%
RABATT

BÄST I TEST I TIDNINGEN 

PRAKTISKT BÅTÄGANDE
KLOR- OCH SILVERFRI.  

BIOLOGISK NEDBRYTBAR.

Säljs endast  
i butik

https://www.watski.se/SAfire-grill-11MfG
https://www.watski.se/safire-kombinerad-gasol-och-kolgrill-11urm?
https://www.watski.se/Partygrill-11b0S
https://www.watski.se/Gasolugn-spis-112BC
https://www.watski.se/Kylskap-51-L-117I2
https://www.watski.se/BioCool-Clean-Water--11d3c
https://www.watski.se/Porta-Potti-165-11Mww
https://www.watski.se/Aqua-Rinse-Concentrated--117Lb
https://www.watski.se/Aqua-Kem-Blue-Concentrated--117Zs
https://www.watski.se/AQUA-KEM-GREEN-CONCENTRATED-117LM
https://www.watski.se/Livflotte-Mariner-11dU3
https://www.watski.se/Viking-livflotte-RescYou-Coastal-1155C
https://www.watski.se/Livboj-FP-380-1156x
https://www.watski.se/maus-brandslackare-xtin-klein-11uIT
https://www.watski.se/NorthTracker-Scout-GPS-sparning-112Be
https://www.watski.se/First-Aid-Kit-11URa
https://www.watski.se/ResQLink--PLB-Flyter-11rvq
https://www.watski.se/AISLink-MOB-112jH
https://www.watski.se/Sea-Tags-MOB-Alarm-1126w


ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID - SOMMARKAMPANJ

Några av 
våra många 
varumärken

WATSKI ÄR STÖRST PÅ BÅTTILLBEHÖR 
SE ALLA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ

WWW.WATSKI.SE 

DIN WATSKI ÅTERFÖRSÄLJARE

Erbjudanden som inte är ordinarie priser gäller till och med 31/8 2019. Reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. Priserna gäller hos Watski Premium dealer och Watski Service Partner och vid 
köp i webshopen www.watski.se. Reservation för att lokala prisvariationer hos återförsäljare kan förekomma. 

Följ Watski i våra sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte några av våra nyheter, kampanjer och tävlingar.

Ar
t n

r: 
11

16
42

COMPACT BASIC
En något mindre och lättare variant 
av Comfort Seats classic modell, 
men fortsatt samma höga kvalitet, 
komfort och funktion. 

(649:-) Art nr: 111805

STELTON OLJELAMPA
Rostfri, i halvkardansk upphängning. 
Mått 430x270 mm.

(3995:-) Art nr: 66121

3695:-
STELTON OLJELAMPA
Rostfri. 340x270 mm. 1 liter. Bränntid 
ca 48 timmar.

(2995:-)  
Art nr: 66119

2795:-

BÄDDSET
100% bomull. 
Påslakan: 
150x210 cm.  
Örngott:  
50x60 cm.

Det lilla extra

599:-

SOLSKYDD SITTBRUNN
Praktiskt självbärande sol- eller 
regnskydd som enkelt hängs upp i 
fallet. 3 olika storlekar. 

(Från 685:-) Art nr: 102061-102062, 105604

485:-

STRANDHANDDUK SPIKEN
Stor härlig strandhandduk. 90x180 cm. 
100% bomull.
 

(249:-) Art nr: 111637

199:-

FIXCLIP MINI, KLÄDNYPOR
Smart konstruktion och en mindre version 
av succé-klämman FixClip. 12 st/fp.

(69:-) Art nr: 111814
49:-

(349:-) 299:-
GÅNGMATTA
Gång-/salongsmatta. Går 
att kantskära. Friktions-
undersida. 50x200 cm.

(459:-) Art nr: 111858

399:-
Från

UPP TILL

-29%
RABATT

-29%
RABATT

 Art nr: 111649

Art nr: 108088,

-20%
RABATT

(375:-) Art nr: 107060

249:-
-34%

RABATT

KIKARE  
7X50 FREE-FOCUS  
MARINE
En enklare frifokus (autofokus) 
kikare med 7 gångers förstoring 
och 50 mm objektivdiameter.

https://www.watski.se
https://www.watski.se/stelton-oljelampa-111Yw
https://www.watski.se/stelton-oljelampa-11bbr
https://www.watski.se/7x50-Free-Focus-Marine-11qVl
https://www.watski.se/Solskydd-sittbrunn-Watski-1155P
https://www.watski.se/Bddset-Lucas-11ubB
https://www.watski.se/Baddset-Ville-117Ao
https://www.watski.se/Gangmatta-117KK
https://www.watski.se/Strandhandduk-Spiken--117dE
https://www.watski.se/FixClip-Mini-Kladnypor-117jj
https://www.watski.se/Compact-Basic-117Hc

