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AGAPI OCH BOATWASHER INLEDER SAMARBETE
Agapi och Boatwasher gör båtlivet renare,
miljövänligare och billigare. Samarbetet
innebär att Agapis båtägare slipper
bottenmåla sina båtar!
Alla som köper en ny Agapi får bottentvätta gratis
hos BoatWasher under ett år.
”Då vi strävar efter lösningar som eliminerar
behovet av bottenmålning vill vi ge våra kunder
ett incitament att prova något vi tror kommer bli
allt vanligare i framtiden. Genom detta samarbete
med BoatWasher, som har tvättstationer runt
Stockholm, ser vi detta initiativ som ett test av
något som kan leda till ett både miljövänligare
samt enklare båtliv i en nära framtid”. Säger
Peder Asplund, VD för Agapi Boating.

Inget mer besvärligt målningsarbete. Inget
krypande under båten i kylan på våren eller
bottentvättning vid upptagningen på hösten. Bäst
av allt, inget gift från bottenfärger som läcker ut i
havsmiljön.
”Fler och fler båtägare blir medvetna om vilken
miljöbelastning bottenmålning innebär samtidigt
som man vill att båtägandet ska bli enklare och
bekvämare. En lyckad kombination är Agapi och
BoatWasher som skapar ett bekvämare, billigare
och miljövänligare båtliv”. Säger Odd Klofsten,
VD för BoatWasher.

BoatWasher
BoatWasher är privatägt företag som verkar inom ”Green Antifouling”, giftfria antifouling-metoder som kan ersätta bottenfärg.
BoatWasher både tillverkar båtbottentvättmaskiner och driver båtbottentvättstationer. Vi har levererat 9 båttvättar till stationer i
Östersjön varav vi själva driver tre. Vår ambition är att bygga ett nät av stationer längs Sveriges kuster så att fler båtägare kan
få ett bekvämare, billigare och miljövänligare båtliv.

Agapi Boating
Agapi Boating AB är ett privatägt företag som grundades 2006. Alejandra Levinas Asplund och Peder Asplund är grundare och
drivande kraft bakom satsningen, inspirerad av sina egna insikter om att båtlivet kan vara enklare och roligare. I styrelsen och
bland övriga delägare märks en rad kända profiler inom både båtvärlden och svenskt näringsliv. Agapis vision är att skapa en
helt ny typ av båtliv med fokus på frihet, enkelhet och miljövänlighet. Detta görs genom att utmana det traditionella tänkande
kring båtdesign, tillverkning och de traditionella sätten att äga en båt. Sedan lanseringen av första båten, har Agapi fått sätta
en ny kurs i båtlivet. Under 2010 Agapi Boating delades ”Rookie of the Year” och år 2013 vår Agapi 750 har fått priset ”Årets
Motorbåt - Folkets val”.
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