Åbent hus hos Jakob Jensens Bådeværft
Lørdag den 23. marts fra 10 -15
Velkommen på Østersøvej 52, 2150 Nordhavn

I forbindelse med vores åbne hus har vi
fået en række spændende personligheder
til at komme forbi og give deres syn på
hvad der ligger dem på sinde i relation til
sejlads og fritidsbåde.
PANTAENIUS FORSIKRING udstiller og fortæller om
de ændrede afgifter og hvad der ellers sker på forsikringsfronten.
Anders Lehmann – Anders fortæller om sit nye ombygnings
projekt af en Farr 45, som han skal krydse Atlanten med.

Rene Villefrance –
kendt sejler vil fortælle
om hvordan man
enkelt kan skabe større
sejlglæde ved trim af rig
og sejl.

YACHT WRAPPING. Hvis din båd trænger til en
opfriskning på fribord eller overbygning – enkelt
og holdbart med folie.

SIDE POWER viser bov og hæk propeller frem og værftet
viser, hvordan de monteres.
WÜRTH viser hvordan man enkelt og effektivt polerer bådsider op.
VÆRFTET demonstrerer PROPSPEED – som sikrer dig mod
begroning på propeller og drevet.
Forskellige måder at få et få et nyt teak-dæk om det skal
være teak eller et af de nye kunstmaterialer.
Og naturligvis har vi gode tilbud på dagen .
JOTUN BUNDMALING Nonstop 2,5 liter
– NONSTROP ONSTROP SUPREME – Yachting Racing .
Nødblus fra PALBY MARINE
Poleringsgrej fra WÜRTH
Medbring dit gamle batteri og bestilt nyt fra EXIDE.

Og så vil vi selv være tilstede med hjælp om alt mellem
himmel og jord – der måtte ligge dig som sejler på sinde.
Casper Nielsen –
dansk båddesigner
– hvordan man med
små midler kan optimere sin sejlbåd.

Alle foredragsholderne vil være på værftet under hele det
åbne hus, til besvarelse af spørgsmål.

OG NATURLIGVIS VIL DER VÆRE DEN FASTE PØLSEVOGN
MED FULDT SORTIMENT OG ØL OG VAND.
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2150 Nordhavn
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