


BRYT VÅGORNA OCH VARDAGEN - HÄMTA ENERGI I BÅTLIVET
Vänta inte med att njuta av livet. Livet pågår här och nu. Det finns otaliga kobbar, skär 

och outforskade badvikar, platser att prova fiskelyckan på, pittoreska små hamnar, öppna 
hav och otaliga insjöar. För en picknick, ett efterlängtat dopp eller kanske ofrivilligt, vid 
en tur på vattenskidor. Låt båtdrömmen bli verklighet. För dig, familjen och vännerna. Se 

våra uppdaterade och nya båtmodeller. Samma säkerhet och känsla som tidigare, men 
omdöpta till CREMO och i ny design av Lisa-Stina Pettersson.

HANTVERK LAGER FÖR LAGER
Samtliga våra båtar är skickligt skapade 
hantverksobjekt i vår egen fabrik i Polen, där 
de tillverkats ända sedan 1972. Alla utifrån de 
genomtänkta och sjöstabila konstruktions- 
ritningar som vi alltid kunnat lita på och som 
genomgått verkligt tuffa tester. Materialet är 
glasfiber som läggs för hand, lager för lager, 
till ett starkt och underhållsfritt laminat. De 
flesta båtmodellerna genom åren är 
konstruerade av bl a välkända Pelle Petterson,   
Harry Becker och Hans Reich.

VI PÅ CREMO HAR SOM MÅL 
ATT ERBJUDA KLASSISKA, 
SÄKRA OCH PRISVÄRDA BÅTAR 
DÄR MINNEN SKAPAS. 
HÄR FINNER NI FÖRSTABÅTEN,
FAMILJEBÅTEN, FISKEBÅTEN
OCH ÄVENTYRSBÅTEN. 
VILKEN MODELL ÄR NI 
REDO FÖR JUST NU?

Alla CREMOs båtar säkerhetstestas enligt 
klassningssystemet DNV - GL, vilket garanterar att 
vi levererar trygga, säkra båtar av god kvalitet.
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 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

 Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs 
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.
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Rejäl, rymlig och tuff  i alla väder! Sådan är årets stora nyhet, CREMO 650CC, som bjuder in till de större äventyren. Det vassa skrovet plöjer vågor 
smidigt och stabilt, även när vinden tar i på sjön. En genomtänkt design med centrerad styrpulpet, sittplatser för flera och rostfria grabbräcken ger 
ett sportigt och inbjudande intryck. De smarta stuvfacken ger plats till fikakorgen, badkläderna och fiskeutrustningen. Utrustad med en 9’’ GPS från 
Garmin kan du enkelt upptäcka nya favoritställen och hitta tillbaka till dem utan problem. Ut och njut!

NYHET!
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
-  Två ståstolar

-  Vindskärm med rostfri ram

-  Hydraulstyrning

-  Fasttank 145 liter

-  USB/12 V uttag

-  Två burkhållare

-  Självläns

-  Klass 3 låsögla

ÅRETS NYKOMLING
OCH STÖRST I FAMILJEN

6,5 m 2,50 m 8 700 kg

0,50 m ca 1 000 kg 90-150 hkXL

ca 145 L C

TILLVAL
-  Komplett dynsats

-  Pulpetöverdrag

-  Marin Floor, mjukt durklaminat

-  Garmin GPS 9”

-  Vattenskidstång

-  Köljärn

-  Akterkapell
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Tänk dig att vakna till ljudet av kluckande vågor och havsfåglars sång. Med vår kabinmodell blir det verklighet. Här är vår klassiker, skapad av Pel-
le Petterson, utvecklad med ett starkt säkerhets- och platstänk. Tack vare den rymliga kajutan finns det plats för den unga familjen med 2-3 barn. 
För allas säkerhet är det breda skarndäcket vinklat mot båten och försett med halkmönster. Båten är utrustad med stuvfack både i för och akter, 
innertaksbelysning och en 7’’ Garmin GPS. Stuva in täcken och kuddar och låt vår 550HT ta med dig på böljande äventyr som skapar härliga minnen 
för både stora och små livsnjutare. Er nya favoritplats kan enkelt kompletteras med vår portabla toalett och kylbox för en bekvämare tur.

BÅTEN ATT 
ÖVERNATTA I
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
- Komplett dynsats

- Kapell

- Golvlaminat

- USB/12 V uttag

- Innertak med belysning

- Klass 3 låsögla

TILLVAL
- Garmin GPS 7”

- Gardiner

- Porta Potti toalett

- 12 V kylbox
5,50 m 2,10 m 6 740 kg

0,21 m ca 510 kg 60 hkL

- C

KRYP TILL KOJS  
OCH VAGGAS TILL SÖMNS

 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.
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Är du passionerad fiskare är våra två versioner av CREMO 560 som skapta för dig. I grunden en rorkultsbåt av större modell, CREMO 560R erbjuder en stor ren durk, 
generösa lastutrymmen och en trygg sidstabilitet perfekt när du tar upp garn. Kompletterad med sidostyrpulpet till modell SC blir din körning ännu säkrare när du kom-
mer upp i högre hastigheter. Kort sagt, oavsett om du väljer med eller utan styrpulpet, så är CREMO 560 redo för många fångstrika turer, även för dig som går ut med 
lite mer utrustning. Missa inte möjligheten att komplettera med laminat på båtens sittplatser! Unna dig extra komfort och ett slittåligt sittunderlag.

FISKEBÅTEN
MED

REJÄLA YTOR
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
-  Regnläns

-  Mjukt halkmönster på fördäck 

-  Klass 3 låsögla

-  Åror 11’ och årklykor på 560R

-  Styrpulpet sida på 560SC

-  Vindskärm på 560SC

-  Styrkabelsats på 560SC

TILLVAL

-  Marin Floor, mjukt laminat på bänkarna

-  Pulpetöverdrag

-  Hamnkapell

-  Förkapell

-  Akterdelskapell, hög/låg

5,60 m 2,08 m 6 790 kg

0,20 m ca 360 kg 50 hkL

- C

NÄR FISKE 
ÄR DIN STORA PASSION

 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

 Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs 
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.
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Klassens mest genomtänkta, breda och rymliga styrpulpetbåt som är godkänd för hela sex personer. Båten är konstruerad av självaste Pelle Petterson, som med sina lovprisade 
sittbänkar och inkluderade dynpaket, sett till att alla i båten får rejält stöd när det går fort på havet. Denna välslipade pärla är utrustad med en 7’’ GPS från Garmin, som tar dig 
med familj, vänner, väskor, packning och hunden ut på navigerade äventyr. Oavsett om målet är hoppfullt fiske, vild vattensport eller en avkopplande dagsutflykt så är CREMO 
490SC den perfekta båten för att skapa minnen. Här har du modellen med verkligt stor innervolym i jämförelse med andra båtmärken.

RYMLIGAST 
I KLASSEN
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
-  Självläns

-  USB/12 V uttag

-  Mugghållare

-  Klass 3 låsögla

TILLVAL

-  Komplett dynsats

-  Pulpetöverdrag

-  Marin Floor, mjukt durklaminat

-  Garmin GPS 7”

-  Hamnkapell 4,88 m 2,03 m 6 600 kg

0,23 m ca 370 kg 60 hkL

- C

FÖR FART, FISKE OCH
VATTENSKIDÄVENTYR

 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

 Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs 
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare. 11



CREMO 465 går att få i två versioner. Den klassiska R med rorkult, och den sportigare SC som kompletterats med sidostyrpulpet och vindskärm. Oavsett vilken du väljer har du en 
prisvärd kvalitetsbåt som gjort många fiskare såväl som förstabåtsköpare nöjda, tack vare 465:ans goda sidostabilitet och lättdrivna skrov. Här är den lilla, men samtidigt stora 
båten. Det är vår minsta styrpulpet till måtten, men godkänd för hela sju personer. Båda modellerna erbjuder hög säkerhet, många smarta lösningar och gott om plats att stuva 
med det som turen kräver. Missa inte möjligheten att komplettera med laminat på båtens sittplatser! Unna dig extra komfort och ett slittåligt sittunderlag.

PRISVÄRD
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
-  Marin Floor, mjukt durklaminat, 
   på fördäcket 

-  Automatisk elektrisk länspump

-  Klass 3 låsögla

-  Åror, 9 fot och årklykor till 465R

-  Styrpulpet på 465SC

-  Vindskärm på 465SC

-  Styrkabelsats på 465SC

TILLVAL

-  Marin Floor, mjukt laminat på bänkar

-  Pulpetöverdrag

-  Grabbräcke 170 cm

-  Hamnkapell

-  Förkapell

-  Akterdel låg/hög

4,70 m 1,80 m 7 655 kg

0,16 m  ca 240/270 kg 30 hkL

- C

DEN LILLA 
MED SAMTIDIGT STORA

 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

 Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs 
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.
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CREMO 405R är den optimala stugbåten. En rymlig modell med plats för hela 
fem personer, som enkelt rymmer väskor, packning och fiskeutrustning. Med 
höga fribord och fokus på stabilitet blir båtturen ett säkert nöje för hela 
familjen. Modellen kan lätt kompletteras med en styrpulpet och vindskärm 
för ännu säkrare körning i högre hastigheter.

Missa inte möjligheten att komplettera med 
laminat på båtens sittplatser! Unna dig extra 
komfort och ett slittåligt sittunderlag.

FÖRSTAGÅNGS-
BÅTEN
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TEKNISKA DATA

ALLT DETTA INGÅR
-  Åror, 8 fot

-  Årklykor

TILLVAL

-  Mjukt laminat på bänkar

-  Styrpulpet

-  Vindskärm med rostfri ram

-  Styrkabelsats

-  Hamnkapell

4,03 m 1,62 m 5 475 kg

0,09 m  ca 130 kg 15 hkK

- D

DEN PERFEKTA 
BÅTEN VID STUGAN

 CREMOs 
historia började

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett 
klassningssällskap som studerat glasfiber-
båtar och tagit fram ett regelverk för säker-
hetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 
14 fylls med sandsäckar och släpps från
2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s 
godkännande. Säkerhet är satt som en 
standard hos Crescent/Monarks båtar.

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i 
Varberg, åker till Världsmässan i Milano och 

kommer hem med idén att börja plasta 
båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka 
lager av laminat skapas Crescent/Monarks 

första båt, en 3 meter lång Dinge.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta 
med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar 
tar form.

Crescent/Monark Campingbåten blir en 
succé mellan åren 1962 till 1966.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 
20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

 Crescent/Monark 
börjar tillverka sina 

båtar i Polen. 1986 Crescent/Monarks båtdivison säljs
till en tidigare direktör, Hans Magnusson 
och företaget CREMO skapas.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och 
trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson 
och Bo Nilsson går in och räddar företaget som 
nya ägare.

Säkra, trygga båtar godkända 
av ett klassningssällskap var 
och är grundbulten i CREMOs 
filosofi. 

CREMO får två nya ägare och 
resan fortsätter med utgångspunkten 
där allt började, Varberg!

KVALITETSBÅTAR FÖR FLERA GENERATIONER

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna 
som CREMO boats. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.
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KAPELL, DYNOR OCH ANDRA TILLVAL
Komplettera din båt med några väl valda tillbehör för att få den att bli ännu mer perfekt för dig och din besättnings behov. Ett 
kapell mot väder och vind, en omgång snygga och sköna sittdynor eller ett par åror för stilla upptäcktsfärder i gryningen. 

TILLVAL 405 R 465 R 465 SC 490 SC 550 HT 560 R 560 SC 650 CC

För- och akterkapell X X X X Std X X -

Hamnkapell X X X X - X X -

Åror 8 fot
Std

9 fot
Std

9 fot
X

- - 11 fot
Std

11 fot
X

-

Överdrag styrpulpet - - X X - - X X

Dynsats - - - X Std - - X

Marin Floor, durk - - - X - - - X

Marin Floor, för - Std Std Std - Std Std Std

Marin Floor, bänk X X X - - X X -

VAD BETYDER SYMBOLERNA?

Längd Bredd Max 
personer

Max last Djup- 
gående

Rigglängd Båtens 
cirkavikt

Rekommenderad
motorstorlek

Antal liter 
i tanken

Anger kategori för 
CE-godkännande16

X betyder att tillvalet finns.



GÅ SÄKERT OMBORD
De flesta CREMO-båtar har en mjuk, 
halkfri matta i fören där du stiger på.
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LISA-STINA PETTERSSON
DESIGNERN SOM FÖR OSS ”FRAMOT”
Lisa-Stina Pettersson är utbildad industridesigner vid Lunds 
Tekniska Högskola. 2007 startade hon Konsultföretaget Framot 
och arbetar med uppdrag inom produktdesign, produktgrafik 
samt illustration. Framot har under åren arbetat med många 
olika företag såsom Cycleurope Sverige (Crescent, Monark och 
Sjösala Cyklar), Capio, Tweek Sweets, Stadium, Konga Meka-
niska, Brandon samt Husqvarna Outdoors. Förutom att driva 
Framot arbetar Lisa-Stina även som konstnär. www.framot.se

HÅLL DIG UPPDATERAD 
NÄR VI SLÄPPER NYHETER!
Vi finns på sociala medier - välj var du vill följa oss!
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KVALITETSBÅTAR 
FÖR FLERA 
GENERATIONER
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Honungsgatan 4B SE-43248 Varberg Sweden | +46 340 161 70 | info@cremo.se | www.cremoboats.se
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