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PRESSMEDDELANDE 

Rengör båtskrovet miljövänligt och enkelt! 

Nu behöver du inte längre oroa dig för ditt båtskrov och huruvida 
du är miljövänlig eller inte. Du behöver inte heller spendera en 
massa pengar och tid på att ta hand om skrovet.  
Nu finns Scrubbis, det unika och miljövänliga rengöringsverktyget som 
gör det enkelt att rengöra båtskrovet från havstulpaner och annan beläggning 
medan båten ligger kvar i vattnet.  

Gör som miljöministern Lena Ek och använd Scrubbis. 

Alla båtägare som vill ta hand om sitt båtskrov på ett miljövänligt och 
enkelt sätt kan pusta ut. Nu finns det enkla och miljövänliga 
alternativet. Med rengöringsverktyget Scrubbis rengör du båtskrovet 
medan båten ligger kvar i vattnet under säsongen. 

 
Under förra årets mässa köpte miljöministern Lena Ek en Scrubbis 
som hon har använt under sommaren. Även SSRS har använt Scrubbis på sina 
räddningsbåtar. Scrubbis är för både små och stora båtar. 
 
”Jag har seglat större delen av mitt liv och båtlivet handlar mycket om miljöupplevelser för mig. 
Därför vill jag göra en insats för miljön och förändra sättet att rengöra båtskrovet”, säger Svante 
Bahrton som är mannen bakom Scrubbis. ”Jag vill ha ett enkelt och miljövänligt alternativ för att 
undvika att bottenmåla med giftiga och skadliga färger.” 

 
Scrubbis är ett speciellt verktyg för att rengöra skrovet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. 
Rengöringshuvudet har en flytkraft på 2 kg och ett 3,2 m långt teleskopskaft. 
Rengöringshuvudet är försett med böjliga skraplister som effektivt rengör skrovet.  
 
Hur fungerar Scrubbis? 
Man står på en brygga längs med båten och trycker ner Scrubbis i vattnet under båtskrovet. Den 
har en flytkraft uppåt på ca 2 kg. Det gör att den är mycket enkel att skjuta in under båten och 
även ner på kölen och bulben.  
Den mekaniska skjuvkraften gentemot beväxningen är stor, vilket gör Scrubbis till ett effektivt 
verktyg. Beväxningen och havstulpaner lossnar enkelt! Materialval, utformning och funktion gör 
Scrubbis unik för ändamålet. 
 
Scrubbis finns att köpa på SeaSea butiker och Erlandssons brygga. Den finns även att 
beställa från webbshopen www.Scrubbis.se . Ordinarie priset är 695 kr. 
 
Scrubbis AB är ett utvecklingsföretag som har tagit fram Scrubbis för att erbjuda ett enkelt och 
miljövänligt alternativ till dagens skrovrengöring. Vi har samarbetat med grafiker, designer, båtägare 
och tillverkare för att realisera denna produkt. Målet har varit att ta fram en enkel, billig, mobil och 
framförallt miljövänligt verktyg där den enskilda båtägaren kan sköta sin egen skrovrengöring. 

 
För att läsa mer om produkten, ladda ner bilder eller titta på instruktioner gå till hemsidan: 
http://www.scrubbis.se . För pressdokument och bilder http://www.scrubbis.se/sv/press.html  
Vid frågor kontakta Svante Bahrton på tfn 070-549 67 90 eller info@scrubbis.se. 
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