Marieholm 26

Idén bakom
Marieholm 26
Marieholm 26 är en kustkryssare! En rymlig familjebåt med alla de bekvämligheter som behövs lör skon
semestersegling. Hon är utan kompromiss en perfekt
segelbåt, anpassad till vår speciella kust. En kust
som omväxlande består av trånga, vackra sund och
öppna fjordar utan skydd mot havet. Och där vindarna är nyckfulla.
Marieholm 26 har ett srort övertag med sin 7/8dels rigg. Masten är förhållandevis hög vilket gör att
hon seglar effektivt även i trånga skärgårdar med
mycket smala passager. Hon har en fantastisk förmåga att ta god höjd och hålla god lärt även på
ställen där andra båtar gärna tar till motorn. Men
Marieholm 26 är en båt som också passar på öppnare vatten där hav och vind ligger på. Undervattenskroppen är klassiskt smäcker med lång köl. Detta
gör henne stabil och mycket mjuk i sjön.
Fyra personer bor bekvämt ombord och fyra personer fungerar också bra ombord under segling. Men
båten tungerar även om du är ensam, rorsman har
allt inom bekvämt räckhåll.
Marieholm 26 är en ny iamiljebåt som bygger
på en konstruktion som testats och konstruerats i
mer än 3.500 exemplar. Hon är konstruerad av
Tord Sundén och en vidareutveckling av IF-bäten,
världens största kappseglingsklass för kölbåtar.
Marieholm 26 har 7/B-dals rigg, rymlig ruff och
dieselmotor som standard - en lagom båt i den
svenska skärgården - en kustkryssare.

Marieholm 26 - en beprövad koi

Lättarbetad 7/S-dels rigg
Marieholm 26 är en kustkryss;
en perfekt segelbål för våra
farvatten med många
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stora kroppskrafter ./J
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Marieholm 26 är både välseglande
och vacker. Det förstår man genom
att enbart betrakta linjeritning och
spaltruta- tälja de enkla, genialiska linjerna Naturligtvis ar hon
långkölad, vilket gör henne kursstabil. Avdriflen blir också minimal
och detta märks framför allt vid

Mar än 50% av båtens lolalviKt
Naser i kölen
Detta är en annan av hemligheterna bakom Marieholm 26 uforr
ordentliga seglingsegenskaper.
Barlasten är av järn och helt intakadikclen.

Alla utrymmen väl utnyttjade
Genom att placera sinbrunnen 55
långt akter ut som möjligt, har vi
kunnat ta vara på båtens hela
längd. Del har gjort att både ruffen
och sittbrunnan blivit exlra rymiiga.

Du sitter mycket bra i sittbrunnen.
Sargarna ar beKvämt vinklade och
ävan utformade så att dat går bra
att sitta ovanpå dem Från$ittt>runnen har du fri sikt för över.

Rutor monterade i alumini
Rutorna är tillverkade av tjockt sakertietsglasoch gediget rnonterade
i aluminiumramar. Det finns ingen
risk att rutorna trycks in.

Reiäla länkar för bränsle
och vatten
Både vatten- och bränsletanken är
placerade så att de är lätt åtkomliga vfd påfyllning — vattenlanken i
lorpiken och bränsletanken under
sitlbrunne-n.

Trygg Volvo diesel på 7.5 hk
N#r vinden mojnat och du snabbt
wll komma i hamn, då är det skört
att ha en rejäl incmbordare i båten.
Motorn i Marieholm 26 är en
Voluo Penta
diesel M D-5
7,5 hk.
Den är placerad under srttbrunnen i ett väl
ljudisolerat rum
och lätt att frilägga.

istruktion

Fallbänk som si anda rd
Fallbänken är en viktig dela
hjälper dig hålla ordning pä fall.
dirk, kicklaljam.m,

Enspatereglage för motorn,
(plae på SB slöa)

Marieholm 26 ovan däck
Ovan däck är Marieholm 26 disponerad se att seglingen ska vara lätt
och behaglig, ulan problem. Allt som har med manövreringen att göra
finns inom bekvämt räckhåll för rorsman Storskot, fockvinschar, instrument&räda och växelspak sitter så att du ensam med lätthet kan sköta
båten. Fall, nedhal, upphal, kicktalja, dirk o.s.v. nås från sittbrunnen och
är placerade på fållbänken.
När du sitter i sittbrunnen har du helt 1ri sikt föröver, en säkerhetsdetalj som borde vara en självklarhet på alla båtar. Sittbrunnssargama är
bekvämt vinklade och utformade så att du även sitter bra ovanpå dem.
Under tofterna i sittbrunnen finns goda stuvutrymmen och under sittbrunnsdurken ligger dieselmotorn. Teaktrall ingår som standard, en
detalj som både är praktisk och snygg.
Däck och rufftak är försett med halksäkert mönster.
Detta tillsammans med breda skarndack gör det lätt att arbeta
ovan däck.

FörpuFpit i rostfritt Stål.
Pulpilen är öppen förut,
sa att man lätt kommer
i land och ombord

Lagstadgade lanl&rnor.

Salong med 2 tullängdskojer.
Rejäla sluvutrymmen under kojarna.
tuvfack ovanför Tjocka dynor och ryggstöd
rne.1 f lamsak ra textilier

Tvä rymliga garderober med
ånga s tu vf ack.

Skyddad,
rymlig siltbFurin
med bekvämt vinklade
sargar Fri sikt lör u l,

Stora sluwulrymm
sittbrunn stötte n

ValLilrustal. praklisht pentry
med kardarupphjngt tvätågigt ko
Diskho och i&bojc som slandard.
Färskvatlsnpump Stora avlastnings/lör. lådor och skåp för bestick
porslin, kasirguer och rn

Marieholm 26 under däck
Ruffen är ombonad och förbluffande rymlig. Här finns allt vad som behövs för att
fyra vuxna personer ska kunna bo och röra sig bekvämt, även på en riktigt lång
semester.
Välplanerat pentry
Stor vikt har lagts vid planeringen av pentryt. Den som arbetar där har god kontakt
med övriga i båten. Det är välutrustat med ordentliga avställningsytor och
skåp för matvaror, husgeråd o.s.v. Bestick har sin givna plats i en speciell låda.
Köket är kardanupphängt och lättåtkomligt. Ovanfor diskhon finns en färskvattenkrah som pumpas med fotpump.
l pentryt finns en isbox. Ett annat svalt utrymme för färsKmat hittar du i
kölsvinet
Sex personer sitter bekvämt i salongen
Sofforna i salongen är i fullängd och försedda med ett bekvämt vinklat
ryggstöd. Sex personer sitter ledigt runt bordet. När bordet är i
hopfällt läge är passagen fri mellan ruff och förpik.
Stuvutrymmen för allt och alte
Förutom att det finns många lådor, skåp och fack töf
alla gemensamma prylar som måste finnas ombord,
finns det också gott om privat utrymme för varje
besättningsmedlem. Stort utrymme under
varje koj, två separata garderober - en för
att hänga kläder i och en med hyllor.
Separat toalettrum
Toaletten är placerad på styrbordssidan i anslutning till
garderoben. Utrymmet är
funktionellt och väl utnyttjat. T.C. ingår som
standard.

Separat loal&ttFum med TC.
Förpik meo 2 lullängdskofsr
Färskvatlantank.
Med feservalion lör euenluella

Marieholmsgruppen

finns
över hela Norden.

Marieholmsgrupper står inte bara för pålitliga
båtar med erkänt god kvalitet och högt andrahandsvärde. Marie hoimsgrupper betyder också många återförsäljare i Sverige och generalagenter i övriga Norden. Återförsäljare som
vet allt som är värt att veta otn de båtar de

säljer, som kan ge ordentlig service och har ett
stort sortiment tillbehör.
Kom till någon f Marieholmsgrjppen. Provsegla, provsitt, provligg och hann, prata båt \
allmänhet och Marieholmsbåt i synnerhet.
Du är alltid lika välkommerf
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