


Arctic Blue har i løpet av få år blitt et merkenavn å regne med i RIB markedet. Våre båter er kjent 
for sine overlegne sjøegenskaper, fartspotensiale, høye kvalitet og funksjonelle design. Utallige 
tester i bransjeblader ute og hjemme, er fulle av lovord. Noe vi ser på som en bekreftelse på at mye 
er gjort riktig underveis. 

Historien startet i 2000. Vi hadde da jobbet med RIB markedet i forskjellige sammenhenger siden 
1994. Vi ønsket å ta RIB konseptet videre fra det klare yrkesbrukpreget og over til det såkalte 
”High End” markedet, hvor den svært bevisste og kunnskapsrike kunden befinner seg. 

I samarbeid med vår designer Geir Arnestad ble Arctic Blue 27 Mk I outboard utviklet. Det ble lagt 
vekt på sjøegenskaper, fartspotensiale og høy komfortgrad, Arnestad fikk bruk for all sin erfaring 
fra konstruksjon og design av en rekke offshore racing båter. 

Båten ble vist for første gang på Sjøen For Alle 2001 og ble nøkkelen til vår videre suksess. 
Etter mer enn 100 leverte båter, måtte den i 2006 vike plass for 27 MkII, som er bygget over 
samme lest men, med mye nytt designmessig og med større vekt på komfort og plass. 

Siste skudd på stammen er Arctic Blue 35, som ble vist første gang i 2006 og er en av de største 
RIB bygget i norsk regi. Resultatet er behagelig både for øye og i bruk, med farts- og sjøegenskaper 
som er helt på topp i sin klasse. 

Vi leverer i dag Arctic Blue 23, Arctic Blue 27 Mk II Single eller Twin og Arctic Blue 35. Alle designet 
og utviklet av kjennere for kjennere, produsert etter høye kvalitetsnormer og med den siste 
tilgjengelige teknologi. 

Vel, nok store ord. En båts gode egenskaper kan ikke beskrives med tekst, de må oppleves. 

Vi ønsker deg derfor hjertelig velkommen til prøvetur!
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arct i cblue35
Dette er vårt flaggskip, og ikke uten grunn. En rask og linjeren råtass 

enkelt og greit. Sjøegenskapene er overveldende og bevegelsene alltid 

like myke og forutsigbare.

Enkel, men smakfull innredning med alle bekvemmeligheter.
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Standard utrustningen i

Arctic Blue 35 holder et svært 

høyt nivå. Alt av nødvendig 

navigasjonsutstyr, autopilot, 

baugpropell, AV utstyr, for å nevne 

noe, er standard om bord.

Vår fleksible produksjon, gjør at du 

får tillpasset båten til ditt behov.

Vi tilbyr en rekke motor- og 

drevalternativer, slik at vi kan 

imøtekomme de fleste ønsker

når det gjelder fartsegenskaper.
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I en Arctic Blue 35 blir du ikke overrasket av dårlig vær,

men av de gode sjøegenskapene.
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arct i cblue27
Vår største suksess så langt. Dette skroget har gang på gang bevist sin 

styrke og overlegne sjøegenskaper.  I Arctic Blue 27, har vi kombinert 

det beste fra to verdener: En romslig og komfortabel båt med plass til 

hele familien på badetur. Og en båt med ekstreme sjøegenskaper og 

fartspotensiale opp mot 80 knop.
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Det meget romslige 

motorrommet gir ryddige 

motorinstallasjoner og gjør 

service og vedlikehold svært 

enkelt.

Motorromstørrelsen gir også 

mulighet for twin installasjoner, 

noe som fungerer meget bra.
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Arctic Blue 27 har en oversiktlig 

førerposisjon og svært 

komfortable stå/sitte seter.

Med midtplassert, egenprodusert, 

trespaks kontroller, styrer du 

enkelt gass, gir og en 80

liters ballast tank, som sørger 

for komfortabel gange selv i 

grov motsjø. Det er stor plass i 

konsollen for bagasje, alternativt 

et toalett.  
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arct i cblue23
En smart lillebror til Arctic Blue 27, med en skroglengde som ligger akkurat der vi mener RIB konseptet

begynner å utnytte sine klare fordeler, i forhold til et tradisjonelt skrog.

En båt med masse sjøegenskaper og plass i forhold til størrelsen og en verdig erstatter til den

tradisjonelle skjærgårdsjeepen.
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Arctic Blue 23 har  romslig motorrom 

med god plass til de fleste motor 

alternativer både bensin og diesel.

Stor plass i konsollrommet for toalett 

eller kjøleboks i tilegg til masse bagasje.  
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arct i cblue35 arct i cblue27 Mk I I arct i cblue23
Tekniske data
Spesifikasjoner:

- Lengde L.O.A   8,65 m
- Bredde  2,98 m
- Dypgang  0,80 m
- Tørrvekt  1480 kg 
- Vekt m.   
  Merc. QSD 350/Bravo  2050 kg  
- Akterspeil vinkel  13 0

- Skrogvinkel  23 0   
                                        dobbelt steppet
- Drivstofftanker  2 x 150 liter
- Trimtank  60 liter
- Antall passasjerer  7
- Motorstørrelse  270-820 HK
- Fartsområde  35-80 knop
- CE-Sertifisering  B*

Motoralternativ
Arctic Blue 27 Mk II leveres med 
single eller dobbel motor installasjon. 
Motorstørrelser fra 270 til 700 HK diesel 
eller bensin

Standardutrustning: 
Båtene leveres nøkkelferdige med alt 
nødvendig utstyr.
I standardutstyrspakken inngår bla.
- Hydraulisk styring
- Elektronisk “Dødmannsknapp” og 
   startsperre fra Coastkey
- Løftesett (Løfteører i rustfritt stål, 
   stropper og sjakler )
- 12 V oppladbar trykkstyrt pumpe
- Doble Optima Red Top startbatterier
- Sea Fire automatisk 
   brannslukkingsanlegg 

Ekstrautstyr:
- Navigasjonsutstyr
- Teak
- El. ankervinsj
- Sprayhood
- Bunnstoff
- Stålpropp.
- Stereo
- Søkelys
- Toalett
- Farget gelcoat

Tekniske data
Spesifikasjoner:

- Lengde L.O.A  7,20 m
- Bredde  2.98 m
- Dypgang  0,80 m
- Tørrvekt  1200 kg 
- Vekt m.   
  Merc. 220 HK MPPI  1660 kg  
- Akterspeil vinkel  13 0

- Skrogvinkel  23 0   
                                        dobbelt steppet
- Drivstofftank  180 liter
- Trimtank  60 liter
- Antall passasjerer  7
- Motorstørrelse  220-320 HK
- Fartsområde  35-55 knop
- CE-Sertifisering  B*

Motoralternativ
Arctic Blue 23 leveres med single motor 
installasjon. Motorstørrelser fra 220 til 
310 HK diesel eller bensin

Standardutrustning: 
Båtene leveres nøkkelferdige med alt 
nødvendig utstyr.
I standardutstyrspakken inngår bla.
- Hydraulisk styring
- Elektronisk “Dødmannsknapp” og 
   startsperre fra Coastkey
- Løftesett (Løfteører i rustfritt stål, 
   stropper og sjakler )
- 12 V oppladbar trykkstyrt pumpe
- Doble Optima Red Top startbatterier
- Sea Fire automatisk 
   brannslukkingsanlegg 

Ekstrautstyr:
- Navigasjonsutstyr
- Teak
- El. ankervinsj
- Bunnstoff
- Stålpropp.
- Stereo
- Søkelys
- Toalett
- Farget gelcoat

Tekniske data
Spesifikasjoner:

- Lengde L.O.A   11,40 m
- Bredde  3,75 m
- Dypgang  0,85 m
- Tørrvekt  2960 kg 
- Vekt m.  
   2x Merc. QSD 350  4100 kg  
- Akterspeil vinkel  13 0

- Skrogvinkel  23 0  
                                        dobbelt steppet
- Drivstofftank               700 liter
- Ferskvann  70 liter
- Septikk  35 liter
- Antall passasjerer  10
- Motorstørrelse  540-960 HK
- Fartsområde  35-70 knop
- CE-Sertifisering  B*

Motoralternativ
Arctic Blue35 leveres med dobbel motor 
installasjon. Motorstørrelser fra 270 til 
480 HK diesel eller bensin.

Standardutrustning: 
Båtene leveres nøkkelferdige med alt 
nødvendig utstyr. 
I standardutstyrspakken inngår bla.
- Kartplotter Raymarine E 120 m. 
   ekkolodd og radar
- Autopilot ST 8002 m. SG 2 kurscomputer
- Wallas varme og varmtvann
- Teak på alle dørker, badeplattform og 
   dollbord
- Landstrømsanlegg m. 15 A lader og 
   12/220 inverter
- Stereo i cockpit og salong TV i salong
- Stålpropeller 
- Bunnstoff VC 17 / VC TAR 
- Hydraulisk styring
- Elektronisk “Dødmannsknapp” og 
   startsperre fra Coastkey
- Løftesett (Løfteører i rustfritt stål, 
   stropper og sjakler )
- 12 V oppladbar trykkstyrt pumpe

* Offshore, signifikant bølgehøyde inntil 4 meter18 w
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Fargevalg
Du kan selv sette et personlig preg på din båt gjennom en rekke utstyrs- og motorvalg. Men også alle 

de tilgjengelige fargevalgene vil bidra sterkt til å gjøre dette til “din” båt. Du velger farger på gelcoat, 

pongtonger, puter og trekk. 
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Arctic Blue Boats AS
Frognerstranden 2
Kongen 0271 Oslo

Telefon: +47 22 12 26 00
Telefax: +47 22 55 05 06
info@arctic-blue.no
www.arctic-blue.no


