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D Ä R
M I N N E N  
S K A P A S

Fyll livet med minnen. Tillsammans. 
Utforska kobbar, skär och vikar. Prova 
fiskelyckan på nya platser. Lägg till i en 
hamn och njut av restaurangens pinfärska 
skaldjurslåda. Korsa sjön och ha picknick 
i gröngräset. Kasta ankar ute i viken, ligg 
på svaj en solig dag och bada från båten. 
Tryck till på gasen och se kompisarna 
komma upp på vattenskidorna. Minnen är 
roligast att dela.

Ta del av årets båtkatalog 
från oss på CREMO genom 
att kontakta oss, hämta ett 
exemplar hos din närmsta återförsäljare 
eller scanna QR-koden och bläddra direkt 
på vår hemsida. 

I din hand håller du nu det allra första 
numret av vårt nya magasin. Följ oss 
på sociala medier så får du nästa 
nummer av vårt magasin digitalt och helt 
kostnadsfritt!

CREMO MAGAZINE #1 2022
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REDAKTION & LAYOUT 
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UTGIVNING genom Tidningen Båtliv 
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www.cremoboats.se

TESTAD 
AV 

BÅTLIV!
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Full fart framåt
för CREMO 650CC
”Cremo 650CC är den största båten från före detta Crescent Boats. Det är en 
rymlig och trygg båt med goda fartresurser och plats för åtta personer. Känslan 
när man rör sig runt i båten är gedigen.” Vi bjöd med Båtlivs egen Lars-Åke 
Redéen för en fartfylld testkörning i nr 6/2021.

- Det märks att Cremo inte har snålat på detaljerna utan vill ge ett påtagligt kvalitetsintryck 
från start. Därmed är båttillverkaren tillbaka till sina kärnvärden: ”klassiska säkra och 
prisvärda båtar som skapar minnen”, skriver Lars-Åke Redéen i reportage efter testet.

Med en rad uppdaterade båtmodeller lyfter Redéen dessutom fram att Cremo Boats är ett 
starkt alternativ för båtfamiljerna. ”Friborden är väl tilltagna med bra höjd, vilket känns tryggt 
för den som har med sig barn eller hundar i båten.” 

Du hittar mer information om CREMO 650CC och våra andra modeller på hemsidan och i årets 
produktfolder, eller varför inte boka din egen provkörning hos din närmsta återförsäljare? 

CREMO 650CC 
+ YAMAHA F115BETL 
KAMPANJPRIS 429 500 kr 
(Ord pris 465 497 kr)
STANDARD
Två ståstolar, vindskärm med rostfri ram, hydraulstyrning, 
rostfri fasttank 145 liter, USB/12 V uttag, två burkhållare, 
självläns, Klass 3 låsögla, Marin Floor mjukt durklaminat 
på fördäck.
TILLVAL Inkluderas i kampanj
Komplett dynsats, pulpetöverdrag, Marin Floor mjukt 
durklaminat, GPS/Ekolod Garmin GPS 9”
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Kreativt återseende för  
Cremo’s stora legender

BÄST I SJÖN
Bäst i sjön är Cremo 405R. Det stod klart i 
Båtlivs test i nummer 4/2021. Den planar 
upp snabbt, går rakt, kursstabilt och 
torrt, vilket beror på den breda och plana 
bottenformen akteröver.  Läs mer på vår 
hemsida om hur vår minsting blev störst 
vad gäller den totala båtupplevelsen!

Det har nu gått 60 år sedan ingenjören Bernt Sallén och produktdesignern 
Pelle Petterson träffades för allra första gången. Tillsammans har de ritat 
och konstruerat många av Cremo’s båtar, som än idag skapar glädje på sjön 
och ger minnen över generationsgränser. Men idéerna om båtmodeller är inte 
slut och för en kort tid sedan återförenades legenderna i Varberg.

Männen bakom båtarna. Ingenjören Bernt Sallén och designern Pelle Petterson.

På 1950-talet fick svenskarna fler semesterdagar och det gav i sin tur båtbranschen ett rejält 
uppsving. Fler och fler upptäckte fördelarna med sjölivet. Det var under en mässa i Milano 
år 1958 och genom en amerikansk bok om hur man plastar båtar, som den båtintresserade 
ingenjören Bernt Sallén upptäckte potentialen i det som idag är Cremo Boats.

Väl hemma i Varberg berättade han för sin arbetsgivare hos cykelfabriken Crescent Monark 
om sin idé och fick klartecken att göra ett försök att bygga båtar.

 - Båten höll riktigt bra tack vare det starka materialet och gick mycket snabbare att tillverka 
än den traditionella träbåten. Vi bjöd in journalister som fick slå med slägga på båten och 
bevisa kvaliteten, berättar Bernt som faktiskt fyllde 100 år i januari och är still going strong.

VOLVOS HEMLIGE FORMGIVARE PELLE P
Under tidigt 1960-tal började Crescent Monark att samarbeta med Pelle Petterson, som då hade 
studerat i USA för att designa motordrivna fordon. Han var även hemlig formgivare till en av 
Volvos mest kända bilar, P1800. Mest känd var dock Pelle för sin karriär som kappseglare.

- Jag hade turen att kunna förena mitt intresse med min utbildning. På den tiden fick man 
bekosta sin egen tävlingsbåt, så det blev ett sätt att försörja mig på. Bernt bad mig att skissa 
på utombordare och på den vägen är det, säger Pelle.

När båtlegenderna under 2021 återförenas var det runt köksbordet hemma hos Bernt, 
på samma plats som där allt började för mer än 60 år sedan. Bernt visar bilder och gamla 
affärskontrakt skrivna på baksidan av ett bordsunderlägg. Pelle fyller i med gamla minnen och 
historier från deras samarbetsår. Men båda kommer snabbt in på idéer om nya båtmodeller.

- Många funktioner och detaljer som Bernt och Pelle ritade lever kvar än idag. Det är  
fantastiskt att se att båda ännu har idéer och drivkraft om hur båtbranschen kan utvecklas. 
Genom detta unika möte med legenderna har vi fått med oss flera tankar om hur vi kan bygga 
klimatsmarta och hållbara båtar i framtiden, avslutar Eva Nicklasson, delägare CREMO Boats.

300.000 BÅTAR
I över 60 år har vi skapat minnen 
tillsammans med livsnjutare, storfiskare, 
båtnoviser och båtnördar – alla har vi vår 
Cremo. Det blir många stolta ögonblick att 
se tillbaka på. Över 300 000 båtar har vi 
levererat ut till hamnar och bryggor runt-
om i Europa, och tack vare fint hantverk 
och tåligt material kan man fortfarande 
se en och annan av de äldre dyrgriparna 
skina lika starkt som deras yngre kusiner. 
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Årets två nyheter, CREMO 550SC och den tuffa lillasystern 515SC, är lättdrivna, 
roliga och stabila. Under en härlig eftermiddag i september lämnade vi Varbergs 
hamn och tog en tur runt klipporna vid Getterön. 

Lagom till hummerfiskets start i september for vi ut i två båtar; fotograf, filmare och tre av 
Cremo’s egna sjöfarare - samt fiske- och kamerautrustning som lätt stuvades ner i båtarnas 
gedigna lastutrymmen. Väl ute på sjön testades sidstabiliteten när hummertinan hivades i och 
drogs upp, och vi navigerade lätt kring klippor och skär. Se reslutatet av vår utflykt och läs mer 
om modellerna på vår hemsida. 

Låt dig fångas av 
årets nyheter

CREMO 550SC 
+ YAMAHA F50HETL 
KAMPANJPRIS 195 900 kr 
(Ord pris 210 780 kr)

CREMO 515SC 
+ YAMAHA F50HETL 
KAMPANJPRIS 188 900 kr 
(Ord pris 203 708 kr)

FÖRTÖJ 
BÅTEN I 

STIL MED 
VÅRT KIT!

STANDARD
Självläns, Marin Floor mjuk durklaminat på fördäck, 
Klass 3 låsögla
TILLVAL
Marin Floor, mjukt laminat på bänkarna, 
pulpetöverdrag, hamnkapell, förkapell, akterkapell, 
GPS/Ekolod Garmin GPS 7”

STANDARD
Självläns, mjukt durklaminat på fördäck, Klass 3 låsögla
TILLVAL
Marin Floor, mjukt laminat på durken, pulpetöverdrag, 
hamnkapell, förkapell, akterkapell, hög/låg, GPS/Ekolod
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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.

2006 invigdes en nybyggd och 
modern, egen fabrik med ännu 
större kapacitet att tillverka båtar.

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!

DÄR MINNEN SKAPAS 

Varumärket Crescent fasas ut. Nu marknadsförs båtarna 
som CREMO BOATS. Samma båtar, nytt namn!

ABBA går under en period in som investerare.

NYHET!
F Å  C R E M O ’ S  E X K L U S I V A 
K I T  P Å  K Ö P E T

Vid köp av ny båt ingår förtöjningspaket nu i 
kampanjpriset - på varje båt. För din säkerhet till sjöss!

STORA PAKETET 
4 fendrar, 4 tampar, 4 fenderskydd, 2 ryckdämpare. 
VÄRDE 3.795 kr

LILLA PAKETET 
4 tampar. VÄRDE 900 kr

VI SKAPAR MINNEN
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Vad har egentligen ABBA 
med Cremo att göra? 



Till kojs
Känner du igen hyttbåten? Sedan 1974 har vi välkomnat äventyrarna, stora 
som små, att packa täcke, kudde och nattsmörgåsen och krypa ner i vår 550HT. 
Självklart även i år! 

Klassiskern 550HT är den säkra och rymliga campingbåten som levererar om och om igen, inte 
bara i Sverige. Särskilt Danmark hålls den som en älskvärd favorit. Genom åren har hon varit 
med om ett och annat facelift men man kan ändå känna igen de klassiska formerna. En riktig 
pärla designad av seglaren och ingenjören Pelle P, genomtänkt in i minsta detalj. 

CREMO 550HT 
+ YAMAHA F50HETL 
KAMPANJPRIS 269 500 kr 
(Ord pris 286 780 kr)

HITTA DIN NÄRMSTA
ÅTERFÖRSÄLJARE
Autoexperten (HPM Distribution), Karlskoga
+46586-361 00 www.autokatalogen.se
Blekinge Marin & Motor, Karlskrona
+46455-127 08 www.blekingemarin.se
Borås Marin & Motor, Rångedala
+4633-279393 www.borasmarin.se 
Ernemarvikens Marincenter, Oskarshamn
+46491-777 77 www.ernemarviken.se
Finessa Båtar, Trosa
+46156-13 900 www.finessa.se
Hallands Marinservice, Tvååker
+46704-48 41 12 www.hallaandsmarinservice.se
Haralds Båtar, Borlänge
+46243-13 019 www.haraldsbatar.se
Indumarin, Henån
+46304-20031 www.indumarin.se
Jobs Marin, Sollentuna
+46896-2130 www.jobsmarin.se
Karlholms Båt & Motor, Karlholmsbruk
+46294-51 27 00 www.karlholmsbruk.se
Kode Marin & Maskin, Kode
+46303-50290 www.kode-marin.se
Motala Båtvarv, Motala
+46141-381800 www.motalaboat.se
Skene Marin AB
+46320-653 040 www.skenemarin.se
Västsvensk Båtförmedling, Strömstad
+4672-222 52 32 www.vastsvenskbatformedling.se

TRYGGA PARTNERS
Lika noga som vi är med våra båtar är vi 
givetvis i valet av samarbetspartners. Vi 
har valt att jobba med kända varumärken, 
både i val av råmaterial och utrustning, 
som håller lika hög standard som vi på 
Cremo Boats. Inte bara i användarglädje 
utan också i kvalitet och säkerhet. 
Yamaha och Garmin är två av dessa starka 
namn. Tillsammans har vi förhöjer din 
båtupplevelse. 

STANDARD
Komplett dynsats, kapell, teaklaminat golv, 
USB/12 V uttag, innertak med belysning, Klass 3 låsögla, 
GPS/Ekolod Garmin GPS 7”

TILLVAL
Gardiner, Porta Potti toalett, 12 V kylbox

Delta i roliga tävlingar, läs 
inspirerande reportage, få nya 
heta båtnyheter - följ oss på 
sociala medier!
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Med reservation för produktändringar under säsong. Priser gäller t o m 2022-08-31 eller så långt lagret räcker.

Brinner dottern för adrenalinkicken hon får 
balanserandes på vattenskidor i hög fart medan dina 
intressen mer lutar åt färgglada fiskedrag och det senaste 
jerkbaitspöet? Med favoriten CREMO 490SC behöver du inte välja. 

Som rymligast bland styrpulpetbåtarna i sitt segment får du lätt plats med utrustning, fikakorg 
och hela sex personer, självklart med samma säkerhet och stabilitet som i alla Cremo’s 
modeller. Även denna favorit är signerad Pelle P som ser till att nöje och säkerhet går hand i 
hand. En praktisk detalj är även den breda fören som underlättar att ta sig i och ur med kassar, 
husdjur, barn m.m.

Sport och rymd

CREMO 490SC 
+ YAMAHA F50HETL 
KAMPANJPRIS 198 500 kr 
(Ord pris 215 180 kr)
STANDARD
Självläns, USB/12 V uttag, mugghållare, 
Klass 3 låsögla, Marin floor mjukt durklaminat 
på fördäck
TILLVAL inkluderas i kampanj
Komplett dynsats, pulpetöverdrag, Marin Floor 
mjukt durklaminat, GPS/Ekolod Garmin GPS 7”
ÖVRIGT TILLVAL
Hamnkapell

RYMLIGAST 
I SIN 

KLASS!

  
   8 CREMO MAGAZINE #1 2022 är ett annonssamarbete med Cremo Boats AB


