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PRESSMEDDELANDE
Scrubbis familjen växer med en smart båtshake.
Nu lanserar vi ännu ett smart tillbehör till
Scrubbis Teleskopskaft, Catching båtshake.
Catching är en smart 2-i-1 båtshake med multifunktioner.

Catching är inte bara en vanlig båtshake, den kan även trä tampen
genom en bojring eller liknande. Passar till Scrubbis Teleskopskaft
(86151), vilket minimerar behovet av ytterligare ett skaft på din båt.
Svenska innovationen Catching är ännu en kvalitetsprodukt i
Scrubbis-familjen, vilket sparar utrymme och ger flexibilitet.

MONTER
Erlandsons Brygga
C07:31

Den låga vikten på 140g gör Catching till en lätt och smidig båtshake, men ändå kraftfull för sitt
ändamål. På den rörliga delen i Catching finns en karbinhake som du kan fästa olika typer och
former av en tamp; smal, tjock eller flera tampar samtidigt.
Chatching har sedan länge funnits på marknaden under ett annat namn, men ingår nu i Scrubbis
sortiment som ett perfekt komplement till det redan befintliga teleskopsskaftet
Scrubbis Teleskopsskaft är grunden till de övriga produkterna som är enkla och effektiva verktyg
för att rengöra båtskrovet på ett miljövänligt sätt. Vår vision är att erbjuda båtägaren smarta och
miljövänliga verktyg och tillbehör för att få bättre och smartare båtupplevelse.
Välkommen till monter C07:31 och testa nya Catching båtshake och även dom andra Scrubbis
produkterna förstås. Catching finns att köpa i butikerna Erlandsons Brygga. Ordinarie pris för
Catching båtshake är 350kr.
Scrubbis AB är ett svenskt CleanTech företag som utvecklar och säljer produkter till fritidsbåtägare, med mottot
EcoSmart Boating. Grunden i Scrubbis AB är ett koncept och produktutbud med smarta och miljövänliga verktyg för att
hantera båtskrovet på ett miljövänligt sätt. 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 samt övriga EcoSmarta produkter.
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 +46 70-7709571 eller hassan@scrubbis.se.
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