


Dette er Antisink
Antisink er en pioneer på sikringssystemer innen fastmonterte redningssystemer, så vel som 
vårt havarist-system til redningsskøytene. 

Vi har nå også kommet med Antisink Tracker som vi tenker vil gli godt inn i Antisink sin visjon 
for en fremtid mot nullvisjonen om antall døde til sjøs.

Laget for å redde liv
Hvert år omkommer mennesker på sjøen, ikke bare av drukning, men også av nedkjøling når båten forliser. Mange kunne 
vært reddet, og nettopp derfor ble Antisink utviklet. Antisink er et fastmontert sikkerhetssystem med stor løftekraft som 
utløses automatisk om det skulle komme vann ombord. Dette sikrer at båten holder seg flytende til hjelpen kommer.

Det er ikke bare til sjøs dette produktet fungerer. Skulle uhellet være ute når båten står ved kaien, sikrer Antisink verdier 
som motor og elektroniske komponenter ved å holde de over vann i opptil flere uker.

Med fokus på miljø
Alt av komponenter er gjenbrukbare eller resirkulerbart. Om Antisink har blitt utløst 
må det kun pakkes på nytt før det kan bli brukt igjen. 

Det eneste som må erstattes er CO2-utløseren mens CO2-flasken kan fylles på 
nytt. Antisink kan enkelt installeres og pakkes på nytt selv ved hjelp av montering-
sanvisningene, men ved tvil anbefales det å ta kontakt med din båtforhandler for 
assistanse.

Sertifisert og solid
Alle Antisink-produkter er CE- og PI sertifisert, og følger nasjonale og internasjonale standarder 
for produktsikkerhet og sikkerhet til havs. De er også kompakte, slagfaste, vanntette og flamme-
hemmende og kan i tillegg utløses manuelt.

Designet og produsert i Norge
Antisink er norskprodusert, og har alle de korrekte godkjenningene og kvalitet i alle ledd. 

* med forbehold om endringer og justeringer på pris og utvalg



Art: 312010 - 3000N (600kg)

Antisink All in One 

Veil. pris: 8990

Et revolusjonerende redningssystem for båt

Antisink er et fastmontert sikkerhetssystem med stor løftekraft 
som utløses automatisk dersom det skulle komme vann om-
bord. Dette sikrer at båten holder seg flytende til hjelpen 
kommer. 

Systemet kan både redde liv, sikre verdier og hindre alvorlig 
miljøforurensning. 

Antisink har alle nødvendige godkjenninger og dersom du har 
montert Antisink-system i din båt gis det rabatt på forsikring-
spremien hos flere forsikringsselskap,  bla. Frende, Gjensidige, 
Tryg m.fl.

Art: 312011 - 5000N (1200kg)

Veil. pris: 11990

Art: 312012 - 7500N (1900kg)

Veil. pris: 15990

Art: 312013 - 10000N (2500kg)

Veil. pris: 19990

Art: 312014 - 125000N (3100kg)

Veil. pris: 23990

Antisink-Tracker
Antisink Tracker er et solid og brukervennlig sporingssystem 
for yrkes- og fritidsbåter.

Systemet består av sporingsenheten eShell-Tracker, med inne-
bygget batteri, samt en nedlastbar app og valgfritt abonnement 
(pr. måned, sesong eller helår). 

NB! Systemet krever aktivt abonnement

Art: 312000 - Tracker

Veil. pris: 2990

Antisink Flip-over
Antisink Flip-Over monteres på hardtop eller targa-bøyle, og 
snur båten tilbake automatisk om den skulle havne feil vei i 
vannet.

Her er alt på samme måte som i «All in One», i samme kassett. 
Vi har valgt å bruke hvitt deksel ettersom denne vil være mer 
eksponert for sollys.

Art: 312015 - Flip-over

Veil. pris: 6490
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ble etablert i 1927 av C.A. Leschbrandt som 
et handels- og agenturfirma.

Engrosvirksomheten utviklet seg i fiskered-
skapsektoren og i 1959 ble produksjon av 
fiskegarn startet opp.

I dag er firmaet en av Norges største dis-
tributører på fiske- og båtutstyr.

Vi leverer:
• Fiskeutstyr for yrke og fritid
• Tur- og friluftsutstyr
• Bilrekvesita
• Hjem- og campingutstyr
• Verktøy
• Kjemikalier

• Vannsport- og badeleker
• Båtutstyr
• Tauverk
• Wire og kjetting
• Jernvare
• Butikkutstyr
• Solcelle til båt, caravan og hytte

Epost: post@cal.no
Bestilling: ordre@cal.no

Telefon: +47 38 27 84 00


