
KAPELL
HOTELL

Kapellhotellet är vår tjänst där vi tar emot 
ditt kapell, gärna direkt efter höstens 
båtupptagning. 

Vi ser till att det blir tvättat, mögelsanerat, 
impregnerat och reparerat efter behov och 
önskemål. Du hämtar upp ditt kapell lagom 
till sjösättning, helt, rent och redo för nästa 
båtsäsong.

Du vinner på en enkel och bekväm hante-
ring samt att ditt kapell kommer att hålla 
längre om det förvaras helt, rent och varmt 
under vintern. Vi vinner på att kunna styra 
så att inte alla jobb kommer in samtidigt i 
april/maj.

Observera att vi bara reparerar rena kapell. Om du inte 
vill att vi skickar ditt kapell till tvätt/impregnering måste 
du själv se till att det är rent och mögelfritt innan du läm-
nar in det för reparation och förvaring.

PRISER

Vi skräddarsyr ett paket efter dina behov, med eller 
utan tvätt och med de reparationer som du vill att vi ska 
göra. Varmförvaringen kostar inget extra. Checkar du 
in ditt kapell innan den 30/11 får du 15% rabatt på 
alla reparationer. Du bestämmer när du vill checka ut 
kapellet på våren och betalar först då.

För att kunna räkna ut priset inklusive tvätt behöver vi 
veta hur många kvadratmeter ditt kapell är på. Tvätt, 
mögelsanering & impregnering sker via vår samarbets-
partner RenTvätt AB. Du betalar samma kostnad via oss 
som om du själv skickat ditt kapell direkt till dem. Deras 
prislista är baserad på storleken på kapellet i kvadrat-
meter. 

PRISEXEMPEL

Rentvätts priser (uppdaterat 2018-01-16):
 Kapell 5-10 kvm 1 950 kr
 Större + 150 kr / kvm
 Sprayhood från 1 000 kr
 Markis 150 kr / kvm

För att vara säker på att priset är uppdaterat rekommen-
derar vi att du kontrollerar priserna på: www.rentvatt.com/
priser. Notera att frakt tillkommer.

Prisexempel reparation kapell
 Byte av 1 st bakruta: från 900 – 1 450 kr
 Byte av 1 st sidoruta: från 600 – 1 345 kr
 Byte av 1 st delbart blixtlås: från 1200 – 2 070 kr
 Byte av 1 st bak/sidoblixtlås: från 600–1 245 kr 
 Byte av 1 st ruta Sprayhood normal: 1 400 kr
 Byte av 1 st 2-,3-delad ruta Sprayhood: 2 385 kr
 Byte 1 st ruta Sprayhood Albin: 3 105 kr
 Timkostnad övrigt arbete: 1 100 kr/timme.

Nytillverkning kapell
 Kapell grundpris per löpmeter: 1 450 kr. 
 Blixtlås delbart: från 600 – 1 760 kr
 Blixtlås bak/sida/fram: från 400 – 1 245 kr
 Sidoruta kapell: från 600 – 1 190 kr
 Bakruta/framruta kapell: från 600 – 1 295 kr
 Grabbräcken/par: 975 kr
 Gardin bakruta: 1 450 kr

 Sprayhood med 1 ruta: 7 245 kr
 Sprayhood med 2 rutor: 7 765 kr
 Sprayhood med 3 rutor: 8 180 kr
 Bomkapell L < 3 meter: 5 380 kr
 Bomkapell L < 3,5 meter: 5 745 kr
 Bomkapell L < 4 meter: 6 110 kr
 Bomkapell L < 4,5 meter: 6 475 kr

Priserna är riktpriser och kan behöva justeras vid större 
arbeten. Alla priser är inklusive material och moms.

 


