komplett båtglede

Det første ledd i produksjonen av en Seaco foregår i Flekkefjord. Her føres gode
båtbyggertradisjoner videre i Dracos erverdige lokaler, - og det synes vi forplikter!
Vi legger vår sjel i at skrogene som støpes her skal være av ypperste kvalitet
Monteringen finner sted i Holum- like nord for Mandal, hvor vi har våre lokaler
og dedikerte medarbeidere. Her ferdigstilles våre båter fra den minste detalj
og frem til prøvekjøring.
Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste
og mest sporty båten i vårt markedssegment.
Vårt arbeid er kvalitetssikret gjennom et
samarbeid med International Marine
Certification Institute (IMCI). Vi er selvfølgelig
også medlem i Norboat, en interesseorganisasjon
for alle seriøse aktører i den norske båtbransje.

Första ledet i produktionen av en SEACO sker i Flekkefjord. Här för vi vidare den
berömda Norska båtbyggartraditionen i den ursprungliga DRACO fabriken.
Vi är stolta över att förvalta detta arv och föra traditionen vidare in i framtiden.
Vi lägger vår själ i att båtarna som byggs här skall vara av yppersta kvalitet.
Slutmonteringen sker i Holum, strax norr om Mandal, där våra hantverkare färdigställer båtarna från minsta detalj fram till provkörning.
SEACO är en familjebåt, och vår ambition är leverera den bästa och samtidigt
mest sportiga båten i vårt marknadssegment.
Vårt arbete är kvalitetssäkrat genom ett sammarbete med International Marine
Certifikation (IMCI). Vi är självklart också medlem i Norboat, en intresseorganisation för alla seriösa aktörer i den norska båtbyggarbranchen.

www.seaco.no

SEACO 950 er en romslig, men allikevel
sporty familiecruiser, med et design nøye
tilpasset båtens kjøreegenskaper.
Det er lagt stor vekt på sikkerhet og sjødyktighet under utviklingen, samtidig som
vi har beholdt Seacos tidløse eleganse.
Båten leveres med standard utstyr som
dekker de aller fleste behov, og vi tør love
deg en komplett opplevelse ombord...

SEACO 950 är en rymlig men ändå en
alltigenom sportig familjecruiser med
designen noga anpassad till båtens
köregenskaper.
Stor vikt har lagts på säkerhet och sjöduglighet under utvecklingen, samtidigt
som vi behallit SEACOs tidlösa elegans.
Båten levereras med en standardutrustning som täcker de flesta behov och
vi vågar lova dig en komplett upplevelse
ombord...
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SEACO 950 er utviklet for norske forhold, og selv i toppfart på rundt 35 knop, vil dens presisjon og sjødyktighet gi deg en behagelig følelse
ombord. Dette, sammen med båtens kraftfulle og sporty utseende, gir deg en båt du kan være stolt av!
SEACO 950 är utvecklad för Nordiska förhållanden. Även i farter över 30 knop, kommer precisionen och sjödugligheten att ge dig en behaglig
upplevelse ombord. Detta tillsammans med båtens kraftfulla och sportiga utseende ger dig en båt du kan vara stolt över!

god plass til både familie
og venner på tur

Cockpit er særdeles praktisk og godt utnyttet. Her
kan man uten problem sitte 6 voksne rundt bordet!
Badeplattformen innbyr til en dukkert, og dersom
man ønsker å varme seg i solen etterpå, gjør man
enkelt sofaen om til en dobbel solseng. Minst!
Velutnyttet, stilig, leken og trygg!
En komplett nytelse...

Sittbrunnen är mycket praktisk och välutnyttjad. Här
kan man utan problem sitta 6 vuxna runt bordet!
Badbryggan inbjuder till bad och dusch, och vill
man värma sig i solen efteråt gör man enkelt om
U-soffan till en dubbel solbädd. Minst!
Välutnyttjat, snyggt och tryggt!
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en følelse av frihet...
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Velkommen inn i en moderne innredet båt, med et stort innvendig volum!
Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, rominndelingen er nøye gjennomprøvd og interiøret smakfullt designet i lyse, behagelige farger. Det er 5
sengeplasser totalt i båten, så her er god plass til hele familien.

Välkommen in i en modernt inredd båt med en stor invändig volym.
Här är allt noga utprovat och Interiören är smakfullt formgiven i ljusa,
behagliga färger. 5 kojplatser finns att tillgå så det är gott om plats för
hela familjen.

Båten har en unik plassutnyttelse, med god høyde under taket, rikelig med
stuplass og store køyer. På dørken er det lagt myke tepper, mens treverket
i innredningene er i miljøvennlig lys kirsebær. Tak og skottvegger er trukket i
lekkert, hvitt skinn.

Båten är unikt utnyttjad, med god ståhöjd, rikligt med stuvutrymmen och
stora kojer. På durken ligger det mjuka mattor och träinredningen är utförd i
miljövänlig ljus körsbär.

Kjøleskapet er praktisk plassert innen rekkevidde fra det meste, og selve
pantryet innbyr til matlaging ombord. Enkel, eller mer avansert...

Kylskåpet är praktiskt placerat i pentryt och det mesta finns bekvämt inom
räckhåll. Hela pentryt inbjuder verkligen till matlagning, vare sig du är kock
eller amatör!

www.seaco.no

komplett båtglede

3 komfortable sitteplasser i kjøreretningen og et
oversiktlig instrumentpanel, gjør dette til en førerplass
hvor det lett å bli sittende en stund!
Du har full oversikt i alle fartsområder, og med
servostyring og tiltratt som standard, kan du gjerne
tillate deg å være litt leken...
En komplett kjøreopplevelse!

Tre bekväma sittplatser i färdriktningen samt en
överskådlig instrumentpanel gör detta till en förarplats
där det är lätt att bli sittande en stund.
Du har full översikt i alla fartområden, och med
servostyrning och tiltratt som standard kan du tillåta
dig att vara lite lekfull...
En komplett körupplevelse!
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