scrubbis-0CT170302-01-01

2017-03-02

PRESSMEDDELANDE
Groovy för grövre och envisare
beväxning på båtskrovet.
Nu lanserar vi ett nytt, grövre
rengöringshuvud till Scrubbis Hull
Scraper SET. Groovy är speciellt
framtagen för tuffare och intensivare
påväxt på skrovet. Det sker oftare i
saltare vatten så som Västkusten eller
båtar som ofta står stilla.

MONTER
Groovy har samma flytkraft på 2 kg som Regular Head (Hull
Scraper SET) men är försedd med en grövre borste som lättare tar
SeaSea C07:21
bort kraftigare och envisare beväxning. Stråna på borsten är något
Erlandsons C10:31
böjda för att vara skonsam mot skrovet men tillräckligt hårda för att
få bort envis beväxning. Du byter ut det vanliga rengöringshuvudet
mot Groovy med ett enkelt klick. Efteråt rekommenderar vi att du använder vanliga rengöringshuvudet för att få bort eventuella fina rester och slem för som kan finnas kvar för bästa resultat.
Som alla Scrubbis produkter ska man använda Groovy innan beväxningen har härdat och blivit
snäckor.
Vi på Scrubbis erbjuder enkla och effektiva verktyg för att rengöra båtskrovet på ett miljövänligt
sätt. Vår vision är att alla båtägare ska få ut det mesta av säsongen och lägga så lite tid som
möjligt på att behöva rengöra båtskrovet. Nyckeln är att regelbundet hålla efter för att få ut
fördelarna av ett rent båtskrov och undvika det tuffa arbetet efter säsongen.

Ny serie WaterLine
Vi lanserar även en ny produktserie för att rengöra smutslinjen som blir från vattenlinjen WaterLine System. Ingenting ser värre ut än en båt som glider runt med en smutslinje längs
vattenlinjen på båten. Rengör man regelbundet kan man få ett snyggt skrov utan någon större
ansträngning. Därför har vi tagit fram ett rengöringshuvud – WaterLine Brush som är extra
skonsam mot skrovet utan att skada eventuell båtbottenfärg du har på skrovet men samtidigt kan
ta bort fett, sot och olja. Tillsammans med vår miljövänliga rengöringssprej – WaterLine Cleaner
Spray blir jobbet enkelt. Du kan enkelt rengöra skrovet medan båten ligger i vattnet både från
båten eller bryggan.
Självklart använder du teleskopskaftet från Scrubbis Hull Scraper SET.
Välkommen över till våra montrar och känn på våra nya tillbehör. Scrubbis produkterna finns att
köpa i butikerna SeaSea, Erlandssons brygga och Hjertmans. Ordinarie priset för Groovy Head
är 395 kr, WaterLine Brush är 445 kr.
Scrubbis AB är ett utvecklingsföretag som har tagit fram Scrubbis konceptet för att erbjuda ett enkelt och miljövänligt
alternativ till dagens hantering av skrov. Vi är ett team med ingenjörer, båtägare och tillverkare som har utvecklat och
realiserat Scrubbis konceptet. Målet har varit att ta fram enkla, 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/
Vid frågor kontakta Hassan Yosef på tfn 070-770 95 71 eller info@scrubbis.se.
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