
Som et nyt tilbud kan du nu få Jakob Jensens Bådevæft til at stå for tilrig-
ning og afrigning af din båd til en fast pris. Og få båden poleret og bund-
malet efter samme enkle metode – fast pris efter størrelse.

Tilrigning:
Vi giver masten Alu Protect, samler den, sætter den på båden, montere 
bommen og håndspænder riggen. (Ikke sejlklar rigspænding).
Hvis masten ikke ligger i værftets masteskur, skal du sørge for at masten 
fragtes til værftet, er tydeligt mærket samt efterfølgende selv efterspænde 
riggen til det ønsket niveau.
0-10 meter ...................2495 kr. 
10,01-15 meter ............2995 kr. 
15,01-20 meter ............3695 kr. 
Fuld tilrigning med sejl, el og efterspænding af rig kan tilkøbes på timebasis

Afrigning:
Vi afrigger din mast, bom (som lægges på båden), vasker mast og bom, 
skiller riggen ad og lægger den på vores plads.
Du afrigger selv sejl, skøder, fald, elektricitet og flytter masten fra værftet. 
Det er muligt at få vinteropbevaret mast samt rig på værftet for 50 kr. pr. 
meter.
0-10 meter ...................2495 kr.
10,01-15 meter ............2995 kr. 
15,01-20 meter ............3695 kr. 
Fuld afrigning med sejl, skøder, fald og elektricitet kan tilkøbes på timebasis.

Polering af båden og bundmaling kan vi også tage hånd om på samme 
enkle måde – vi giver en fast pris på baggrund af bådens størrelse.

Polering:
Vi vasker dit fribord, grov polere og fin polere.
Sejlbåd: ............. 180 kr. pr. fod 
Motorbåd: ......... 200 kr. pr. fod 
Voks behandling kan tilkøbes for 70 kr. pr. fod 
Dæk og overbygning kan poleres på timer eller fast aftalt tilbud.

Bundmaling:
Vi afdækker din båd og bundmaler 1. lag med enhver ”normal” bundma-
ling efter dit valg.
Sejlbåd: ............. 120 kr. pr. fod 
Motorbåd: ......... 140 kr. pr. fod 
Slibning af bunden kan tilkøbes på timer eller fast aftalt pris.

Alle priser er incl. materialer og moms

Hvis du føler at vi med disse nye tilbud kan hjælpe dig 
på vej, så skynd dig at ringe til Troels på værftet og få 
aftalt en tid – som passer dig og os – og lad være med 
at vente til bøgen er sprunget ud, for så kan det måske 
være svært at gøre alle glade.

Med venlig hilsen

Jakob Jensens Bådeværft
39297500  tlb@jjbv.dk

Er du blevet lidt træt af at gøre det år efter år, 
så er der her den enkle løsning og hurtige 

genvej til at komme i gang med sæsonen på vandet.


