
 
Spændende moderne opdateringer til udvendig og indvendig design.  

Gustavsberg, Sverige - Arcona Yachts er glade for at kunne meddele 2019-udviklingen af Arcona 465 med 
spændende opdateringer til hendes udvendige og indvendige design. Den første nye version af A465 sejler i sommer 
og premiere på de svenske bådudstillinger i vandet i efteråret. 

Et vigtigt kendetegn ved udviklingen er de nye udvendige vinduer. Ruffroof vinduerne vil være et uafbrudt tonet 
glas forsænket vindue i overensstemmelse med linjerne på karrosseriet. Dette nye design giver mere dagslys ind i 
salonen og skaber et endnu mere tiltalende rum under dækket. Skrogportlamperne vil være lidt større og 
rektangulære i stedet for de tidligere formørkelsesformede vinduer. Disse vinduer giver også mere naturligt lys ind i 
båden og forbedrer det moderne udseende på A465. 

Andre udvendige opgraderinger, der passer til A465 racing-cruiser-stamtavlen er nye detaljer i sort og 
kulstof. Instrumentkonsollerne vil være dækket af kulstof, porthullerne i cockpit er nu sort indrammet, og 
arkstængerne langs roret ændres fra teak til carbon. Bowspriten opgraderes til kulstof for yderligere styrke med 
mulighed for et integreret anker. 

Interiøret fås nu i tre forskellige træbelægninger: skandinavisk tekstureret let egetræ lakeret til en mat finish, bleget 
egetræ eller traditionel matlakeret mahogni. Eg har vist sig at være et materiale, der fungerer lige så godt som 
mahogni eller teak, og et fremragende alternativ for sejlere, der foretrækker et lettere og moderne 
interiør. Yderligere indvendige opgraderinger, i tråd med de nye udvendige funktioner, er baser og navigationspanel 
i mat sort. Boghyldestængerne er nu i kulstof i stedet for rustfrit stål. Gulvpladerne udføres i matlakeret 
teak. Forlygten i loftet sluttede sig uden mahogni-lekter for et lettere og moderne look. Hovederne er nu stylet i 
hvidt med grå arbejdstopper og opgraderet lysværk. I hytterne opgraderes læselamperne med integrerede USB-stik. 

2019-udviklingen af Arcona 465 er moderne og slank til at virkelig afspejle hendes præstationskvaliteter og 
vægt. De succesrige skrog- og dækformer forbliver de samme som designet af Stefan Qviberg. De nye funktioner er 
introduceret for at sikre, at Arcona 465 forbliver på forkant med moderne præstationscruisere på markedet i dag. 



INFO 
Arcona 465 er i øjeblikket den største model i Arcona Yachts flåde og blev oprindeligt lanceret i 2016. Båden er 
bygget helt i kulstof og er en ægte præstationscruiser, designet til sejlere til at nyde cruising og racing i 
verdensklasse. Hun har et omhyggeligt håndlavet træinteriør med al den komfort som en cruiser, men alligevel er 
skroget, dækket og riggen alle bygget med de nyeste teknologiske fremskridt i tankerne. Kulstof som et primært 
konstruktionsmateriale gør hende let nok til at give mulighed for ekstra krydstogtudstyr, der kræves til bluewater-
sejlads, og alligevel giver hende enestående sejlepræstation i enhver regatta, når hun er ønsket. Find ud af mere om 
modellen: https://arconayachts.se/boat/arcona465/ 

https://arconayachts.se/boat/arcona465/

