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ABOUT  COMPANYOM OSS

Båtar över alla förväntningar

VAD LÅTER OSS HA HÖG KVALITÉ
TILL ETT LÅGT PRIS?

• Internationella och lokala kvalitetskrav som en grund

• Optimalt material och teknologi.

• 

• 

SÅ SER VÅRA KUNDER
VÅRA BÅTAR

BARK

      Förut var skapande av uppblåsbara

båtar vår favorithobby. År 1998 blev det

även vårt favoritjobb. År 2001 registrer-

ade vi märket BARK, gick igenom EU-

certifiering och började tillverka båtar i-

nom EU. Idag är bark en fabrik där ett

noggrant valt lag av proffs arbetar. Vi

har en stor variation av modeller, som

hela tiden blir bättre. Vi ger er en möjl-

ighet att välja en riktigt högkvalitativ

båt.

      Uppblåsbara båtar från BARK är

skapade i Dnepropetrovsk och står nu

till tjänst för människor i en stor mängd

Europiska länder. Och om man ser på

undersökningar så tycker en stor majo-

ritet av kunderna att BARK är bättre än

de flesta andra populära märkena som

gör uppblåsbara båtar när det gäller för-

hållandet mellan pris och kvalitet. Kva-

litén är även över många kunder förvä-

ntningar. Som kvalité ses trygghet, sä-

kerhet, förflyttningsförmåga, hur bekv-

ämt det är att använda och underhålla

båten samt hur länge den håller.

Vi följer inte bara alla standardkrav för tillverkning av båtar - vi ser
dem som ett självklart minimum som man ska överträffa. Vi har
även alla nödvändiga certifikat.

.

kvalité med rimligt billiga resurser (för att få så lågt pris som m-
öjligt). Ändå använder vi endast produkter från de mest högkv-
alitativa tillverkarna. Från speciella månglagrade vävnader med 
modern modifierad PVC-täckning till förbättrade modifieringar
av polymerer och metaller i hela båten.

Fördelarna med konstruktionen.                                                         Vi pratar ständigt med 
användare av uppblåsbara båtar, såsom fiskare, folk som åker 
och slappnar av, idrottsmän och livräddare. Och vi förstår hur 
de faktiskt använder båtarna samt just vilka båtar de behöver.
Därför skiljer sig BARKs båtar med sina speciellt anpassade kon-
struktioner, som ger dem fördelar.

System för kontroll av kvalité på flera nivåer. Vi har strikt
kontroll över varje steg i tillverkningen av våra båtar. Vi blir även
kontrollerade av representanter från Ukrainas båtregister.

 Mer information om vad som låter oss tillverka högkvalitativa
   uppblåsbara båtar och accesoarer för dem går att se på vår web-
   bsida, bark.ua.

       Förresten, ni kan även där få veta mer om våra extra möjligheter. Om
ni vill, så finns det möjlighet för att göra ett individuellt set, modifiera er
båt eller trimma den professionellt. Få veta mer, fundera och välj er båt!

extra möjligheter

     NI KAN VARA SÄKRA: OBEROENDE PÅ VILKEN MODELL
AV BÅT FRÅN BARK NI ÄN VÄLJER - SÅ KOMMER DET GAR-
ANTERAT BLI EN SÄKER OCH BEKVÄM BÅT, SOM KOMMER
GLÄDJA ER LÄNGE!



BÅTSET 

SeT

1  

1  

1  

1  

1  

2  

1  

В-190

190/130 сm 

100/52 cm

28 cm

2

1

160 kg

80x40x30 cm

10 kg

EN PLATS, RODDBÅT

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 1  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Pump 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

210/140 cm 

117/50 cm

32 cm

2

1

170 kg

80x40x30 cm

15 kg

RODDBÅT, EN PLATS 
RIBBDÄCK

В-210

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 210/140 cm 
Length

Bredd  117/50 cm
Width 

Diameter på sidan 32 cm
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler  2
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet 1
Passenger capacity

Bärförmåga 170 kg
Payload

Förpackad storlek 80x40x30 cm
Stowed dimensions

Förpackad vikt 17 kg
Set weight

Motorkraft 2,2 HK
engine power

SeT

 1  

1  

3

 1

 1  

2

 1  

 1  

1  

 1

RODDBÅT, EN PLATS, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-210N

Uppblåsbar båt
Inflatable boat
Säten
Seats
Ribbdäck
Slat flooring
Gångjärnsakter
Hinged Transom
Pump
Pump
Åror
Oars
Reparationskit
Repair kit
Förpackningsväska
Package bag
Instruktion
Operator's manual
Småbåtscertifikat
Certificate of small vessel

BÅTSET



RODDBÅT, EN PLATS

В-220

220/154 cm 

115/57 cm

30 cm

2

1

150 kg

80x40x30 cm

13 kg

лодка надувная 1

Inflatable boat

Сиденья 1

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1

Repair kit

Сумка упаковочная 1

Rackage bag

Руководство 1

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 1  

Seats

Pump 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

BÅTSET 

SeT

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



220/154 cm 

115/57 cm

30 cm

2

1

150 kg

80x40x30 cm

16 kg

RODDBÅT, EN 
PLATS, RIBBDÄCK

В-220С

BÅTSET 

SeT

Uppblåsbar båt 1  

Inflatable boat

Сиденья 1  

Seats

Слань днищевая 2

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



RODDBÅT, TVÅ 
PLATSER, 
RIBBDÄCK

В-230

230/157 cm

124/54 cm

34 cm

2

2

210 kg

90x45x30 cm

18 kg

BÅTSET 

SeT

Uppblåsbar båt 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring 

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight





BÅTAR FÖR FANTASTISKA 
ÄVENTYR 

PADDLING

Att åka på lugnt vatten eller 
genom en ström... Under en 
oändlig himmel bland vacker 
natur. När till och med 
träningsvärk är skönt och man 
får en känsla av pigghet, glädje 
och vinst. Ännu mer njuter man 
av att vila lite på vägen, med 
vacker utsikt omkring sig...

Så känns paddling. Det är ett 
oförglömligt, hälsosamt nöje 
som är tillgängligt för er när 
ni har en tillförlitlig 
uppblsåbar båt.

Paddling kan variera väldigt 
mycket. Traditionella kanotturer är 
en form av paddling som till och 
med en nybörjare skulle klara utan 
någon särskild fysisk förberedelse. 
Och det är ännu en fantastisk 
variant för att avnjuta aktiva 
fritidsaktiviteter med sin familj. Eller 
för att testa och stärka vänskapen 
med sina kamrater, få nya vänner... 
Om ni inte ännu planerar att syssla 
med exempelvis havskajakning 
eller rafting på extrema 
bergsfloder, men ni känner er 
lockade av mindre extrema nöjen 
som kanotpaddlingens värld har 
att erbjuda, så kan ni väldigt enkelt 
hitta en passande BARK-båt. Om ni 
inte är så pålästa om 
kanotpaddlingens principer så bör 
ni dock ha följande i åtanke:

För det andra, så innebär paddling som en sport att man 
använder så få tekniska hjälpmedel som möjligt. Båten, årorna och 
pumpen är allt man ska använda sig av. Att ha en motor på sin båt 
är osportsligt. Man kan istället använda sin uppblåsbara motorbåt 
utan någon motor på. Med tanke på vissa hinder så är det 
dessutom ibland omöjligt att använda sig av en motor.
      Därför brukar man alltid främst ha roddbåtar i åtanke när man 
letar efter en båt för kanotpaddling. Tänk på att det finns risk att en 
större båt inte kan komma igenom om man paddlar genom en 
smal flod. Det är rimligare att välja en lite mindre uppblåsbar 
roddbåt för paddling, men det ska finnas tillräckligt mycket plats för 
människorna som ska med och all last ni behöver. Erfarna paddlare 
uppskattar BARKs båtar, eftersom det finns modeller med extra stor 
sid-diameter.
      De flesta lättillgängliga floderna är av första svårighetsgraden, 
med en lätt ström och knappt några hinder. Sådan är säkert floden 
som är närmast er. Om ni inte har någon flod nära er så fungerar 
en sjö fantastiskt för paddling också. I slutändan så är det extrema 
inte själva målet. Det vilktigaste är att röra lite på sig och bli pigg 
ute i frisk luft. Ni kan lätt välja en universiell båt från BARK, som kan 
glädja er både i paddling, fiske och mycket annat.

       För det första så finns sex olika svårighetsgrader, där den sjätte är 
den svåraste. Det är floder med hinder som ingen, eller bara ett fåtal 
människor har klarat utan extra teknisk stöd. Hinder som endast 
erfarna paddlare kan klara börjar från tredje svårighetsgraden. 
Egentligen så har vi pratat med flera väldigt erfarna paddlare som har 
klarat av sådana floder med båtar från BARK, men vi kan inte påstå att 
vi själva har testat våra båtar på floder av andra kategorin. Det är 
floder med stenar och andra föremål som är vid eller över vattenytan, 
klyftor med olika höjder, stående vågor, små motströmmar och träsk.  
Det finns även andra hinder där men det kan ni få veta mer om från 
erfarna paddlare och specialiserade källor. Notera: paddling på floder 
av andra graden tillåts till och med för barn från och med 12 års ålder, 
men de uppfriskande adrenalinkickarna som det ger räcker även för 
vuxna..



TVÅ PLATSER
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-230N

230/157 cm 

124/54 cm

34 cm

2

2

210 kg

90x40x30 cm

20 kg

2,2  HK 

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight

Motorkraft

engine power



TVÅ PLATSER 
RODDBÅT

В-240

240/176 cm 

120/61 cm

32 cm

2

2

200 kg

90x40x30 cm

15 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



RODDBÅT, 
TVÅ PLATSER 
RIBBDÄCK

В-240С

240/176 cm

120/61 cm

32 cm

2

2

200 kg

90x45x30 cm

19 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



RODDBÅT, 
TVÅ PLATSER 
RIBBDÄCK

В-250

250/175 cm 

132/58 cm

36 cm

2

2

250 kg

100x45x35 cm

20 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring
Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd 
Length

Bredd  

Width 

Diameter på sidan 

Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek 

Stowed dimensions

Förpackad vikt 

Set weight



PLATSERTVÅ 
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-250N

250/175 cm

132/58 cm

36 cm

2

2

250 kg

100x45x35 cm

21,5 kg

4 HK

1  

2  

3

1

1  

2

1  

1  

1  

1

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power

Se

Uppblåsbar båt
Inflatable boat
Säten
Seats
Ribbdäck
Slat flooring
Gångjärnsakter
Hinged Transom
Pump
Pump
Åror
Oars
Reparationskit
Repair kit
Förpackningsväska
Package bag
Instruktion
Operator's manual
Småbåtscertifikat
Certificate of small vessel

BÅTSET
T



RODDBÅT, 
TVÅ PLATSER 
RIBBDÄCK

В-260

260/187 cm 

130/61 cm

34 cm

2

2

230 kg

100x45x35 cm

20 kg

1  

2  

3

1  

2

1  

1  

1  

 1

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Se

Uppblåsbar båt 
Inflatable boat

Säten 
Seats
Ribbdäck
Slat flooring

Pump 
Pump

Åror 
Oars

Reparationsk it
Repair kit

Förpackningsväska 
Package bag

Instruktion 
Operator's manual
Småbåtscertifikat
Certificate of small vessel

BÅTSET
T



TVÅ PLATSER
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

TEKNISK SPECIFIKATION 
SPeCIfICATIONS

В-260N

Längd 260/187 cm 
Length

Bredd 130/61 cm
Width 

34 cmDiameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler           2 
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet         2 
Passenger capacity

230 kgBärförmåga
Payload

100x45x35 cmFörpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt 21 kg
Set weight

2,5 HKMotorkraft  
engine power

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel



TVÅ PLATSER RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, RIBBDÄCK

В-260Р

260/187 cm

130/61 cm

34 cm

2

2

230 kg

100x45x35 cm

22 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight





UPPBLÅSBAR 
DYKNINGSBÅT? 
SJÄLVKLART! 

DYKNING

Dykning är helt klart en 
fantastisk hobby. Och inte bara 
för att det hjälper en person att 
avslöja sina möjligheter. 
Nedsänkning i en parallell 
verklighet öppnar upp en ny 
syn på vårt land och liv. Öppna 
nya färger, uppfatta och förstå 
världen djupare. Och det är 
jobbigt när det enda hindret för 
till dykning är att man inte har 
en dykbåt... men det värsta är 
att många som vill prova 
dykning bara inte inser: detta 
hinder kan vara mycket lätt att 
komma över. Man behöver bara 
välja en lämplig uppblåsbar båt.

Å ena sidan passar absolut inte vilket fartyg som helst för 
dykare. Till exempel kan det vara ganska obekvämt för en fridykare 
(Alltså en person som dyker in i vattnet utan dykutrustning) att 
komma upp från vattnet in i en "klassisk" hård båt. Ännu svårare 
blir det för dykare med utrustning. Det som gör allt enklare för 
dykare är när båten är utrustad med speciella dykplatformer och 
stegar. Det är det som förvandlar ett vanligt fartyg till en 
dykningsbåt.

        Problemet är att sådana dykbåtar inte är tillgängliga för alla. 
Vanligaste platserna där de förekommer är havet och kusten, där 
hundratusentals turister ofta befinner sig. Och vad ska man då 
göra, om du vill gå och dyka eller fiska under vatten på andra 
platser? Dykning, även nära floder och sjöar kan ge samma 
underbara upplevelser och upptäckter som dykning i exotiska hav 
och oceaner.

        Och om du fortfarande vill veta hur det skulle vara att dyka, 
men inte har en båt så bör du veta att en gummibåt passar dykare 
i alla vattentyper. Om du är en erfaren dykare så har du antagligen 
redan märkt att uppblåsbara båtar i själva verket uppfyller i princip 
alla funktionella kriterier som en dyr, speciellt anpassad 
dykningsbåt. Att uppblåsbara båtar är bekväma för dykare har för 
många år sedan visats av den otroligt kände  Jacques-Yves 
Cousteau och hants team i många expeditioner. 

       För att helt förvandla en uppblåsbar båt till en dykbåt så 
räcker det med att lägga till en gångjärnsstege på den och den 
möjligheten ger vi med våra båtar. Så om dykning är något för 
dig, kom ihåg att din uppblåsbara båt kan tjäna dig till vad du än 
behöver, inklusive dykning. Du behöver bara välja en passande 
modell. Det är viktigt att bestämma rätt lastkapacitet och 
utrymme, med tanke på att en dykningsbåt oftast har 
reservcylindrar med luft samt annan dykutrustning. Resten av 
valen beror helt på vad du vill ha för båt. Det mest bekväma för 
dykning brukar vara motorbåtar med hårt golv, men det finns 
även många dykare som köper roddbåtar från BARK och förblir 
nöjda. Och om du vill fridyka så är valfriheten ännu större. I vilket 
fall som helst så garanterar vi att båtar från BARK är väldigt 
tillförlitliga. 

LÅT ER UPPBLÅSBARA BÅT 
FRÅN BARK HJÄLPA ER 
ATT FÅ MAXIMALT NÖJE 
AV ER DYKNING IN I 
VATTNETS UNDERBARA 
VÄRLD



TVÅ PLATSER, RODDBÅT,
SPJÄLLBOTTEN, 4  
HANDTAG, 
RIBBDÄCK , 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-260NР

260/187 cm

130/61 cm

34 cm

2

2

230 kg

100x40x35 cm

 24 kg

 2,5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



 RIBBDÄCK, TRE PLATSER

В-270

270/189 cm 

140/63 cm

38 cm

2

3

300 kg

100x45x35 cm

23 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 4

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1
Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight



PLATSER,TRE 
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK 

В-270N

270/189 cm 

140/63 cm

38 cm

2

3

300 kg

100x45x35 cm

24 kg

5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 4

Slat flooring

Навесной транец

 

1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER,
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, RIBBDÄCK

В-270Р

270/189 cm 

140/63 cm

38 cm

 2

3

300 kg

100x45x35 cm

25 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 4

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight



TRE PLATSER, RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4   
HANDTAG, RIBBDÄCK 

В-270NР

270/189 cm 

140/63 cm

38 cm

2

3

300 kg

100x45x35 cm

27 kg

5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 4

Slat flooring

Навесной транец

 

1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER, 
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK

В-280

280/205 cm 

135/67 cm

36 cm

2

3

290 kg

100x45x35 cm

21 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight



TRE PLATSER,
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-280N

280/205 cm 

135/67 cm

36 cm

2

3

290 kg

100x45x35 cm

23 kg

2.5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER, RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, RIBBDÄCK

В-280Р

280/205 cm 

135/67 cm

36 cm

2

3

290 kg

100x45x35 cm

24 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight





DE SVÅRASTE 
UTMANINGARNA 
AVKLARADE!

RÄDDNINGSBÅTAR

Å ena sidan är 
högkvalitativa båtarna BARK 
testade med en mängd olika 
obligatoriska tester och 
bevittnade av relevanta 
certifikat. Många användare av 
dessa båtar är personligen 
övertygade om deras 
uthållighet och tillförlitlighet i 
svåra situationer ... men vad kan 
vara mer talande än den 
framgångsrika användningen av 
uppblåsbara båtar i 
räddningsoperationer i extremt 
svåra förhållanden? Båtar från 
BARK används regelbundet av 
olika räddningstjänster i 
nödsituationer!

Nödsituationer händer tyvärr. Vid många av dessa tillfällen kan 
man inte hjälpa till utan en båt. Och oavsett orsakerna till denna 
situation - oavsett om det är en naturkatastrof, som översvämning 
eller mänskligt slarv, att någon driver bort på isen eller 
transporteras bort till horisonten på en uppblåsbar madrass – så 
måste räddare hjälpa de nödställda. Det är därför naturligt att 
räddningspersonal är väldigt ansvarsfulla med sina val av 
uppblåsbara båtar för sitt arbete och tar det på största allvar. I 
slutändan så kan även själva livräddarnas liv bero på båten.

Varför är just uppblåsbara båtar bättre i nödfall? Det beror på 
ett antal praktiska skäl. De är mycket lättare och effektivare. Till 
exempel så är de mycket lättare att snabbt leverera till rätt ställe. 
De är mer lättmanövrerade, vilket är mycket viktigt när man har att 
göra med reservoarer där det finns stim, vatten där en hel del 
skräp är flytande eller andra dolda "överraskningar". Dessutom är 
uppblåsbara båtar nästan osänkbara. Även med punktering, 
sönderriven botten och hälften så lite luftcylindrar (Sannolikheten 
för en sådan situation i verkligheten är minimal även under 
extrema förhållanden), håller uppblåsbara båtar sig flytande med 
passagerare.
       Räddningsarbete är arbete för båtar som är speciellt 
anpassade för det. En båt från BARK klassificeras som båt för 
allmänt ändamål, exempelvis rekreation och andra "civila" 
aktiviteter på vattnet i normala, icke-extrema förhållanden. Vi är 
fortfarande på planeringsstadiet med att skapa en speciellt 
anpassad räddningsmodell. Vi har bland annat bjudit in experter 
och räddningsofficerare för råd. Därför har nästan varje modell 
som standard bättre säkerhet och tålighet för förhållanden som är 
mer extrema än vid vanlig användning. 

        Naturligtvis är sådana egenskaper överflödiga under normal 
användning. Men du kan i alla fall vara säker på att din 
uppblåsbara båt från BARK kommer att länge tjäna dig troget 
under normala förhållanden.



TRE PLATSER, RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, RIBBDÄCK

В-280NР

280/205 cm 

135/67 cm

 36 cm

2

3

290 kg

100x45x34 cm

25 kg

2,5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 3

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER, 
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK

В-300

300/217 cm 

146/67 cm

40 cm

2

3

375 kg

110x45x35 cm

26 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 5

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight



PLATSER,TRE           
RODDBÅT, 
RIBBDÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В- 300N

300/217 cm 

146/67 cm

40 cm

2

3

375 kg

110x45x35 cm

28 kg

5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 5

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER, RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, RIBBDÄCK

В-300Р

300/217 cm 

145/67 cm

40 cm

2

3

375 kg

110x45x35 cm

29 kg

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 5

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight



TRE PLATSER, RODDBÅT, 
SPJÄLLBOTTEN, 4 
HANDTAG, DÄCK, 
GÅNGJÄRNSAKTER

В-300NР

300/217 cm 

146/67 cm

40 cm

2

3

375 kg

110x45x35 cm

32 kg

5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 5

Slat flooring

Навесной транец 1

Hinged transom

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



TVÅ PLATSER, 
RIBBDÄCK, 
MOTORBÅT

ВТ-270

270/182 cm

130/60 cm

34 cm

2

2

200 kg

100x40x35 cm

26,5 kg

5 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 5

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt
Set weight

Motorkraft

Engine power



TVÅ PLATSER, 
RIBBDÄCK, 
MOTORBÅT,

ВТ-290

290/198 cm 

135/66 cm

 36 cm

3

2

320 kg

100x40x35 cm

33 kg

8 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 6

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power



TRE PLATSER, 
RIBBDÄCK, 
MOTORBÅT

ВТ-310

310/208 cm 

146/70 cm

38 cm

3

3

390 kg

110x50x40 cm

34 kg

10 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 6

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION

SpecificationS

Längd
Length

Bredd

Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler
Quantity of airtight compartments

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power





KÄNN FÖRDELARNA 
MED EN UPPBLÅSBAR 
BÅT

JAKT

Om du är en sann kännare 
av klassisk jakt eller anhängare 
av fredlig naturfotografering, 
vet du förmodligen: Båtar är i 
många fall helt enkelt 
nödvändiga. En uppblåsbar båt 
ger fördelar.

Kompakta, lätta gummibåtar 
har länge varit populära bland 
jägare. Redan på grund av hög 
funktionalitet och ännu mer för 
bekväm transport. Och de är 
mycket lättare att dölja. Men 
bortsett från sådana 
"grundläggande" detaljer, så har 
olika modeller sina unika 
egenskaper. Vilken båt som 
kommer att vara bäst för dig 
beror naturligtvis mycket på vilken 
typ av jakt du föredrar.

      En båt är exempelvis en traditionell del av andjakt. Ofta behövs 
båtar även för att jaga gäss. Båten kan nå fram till öar och 
liknande platser där gäss ofta stannar.  Båten hjälper även vid jakt 
efter bäver, bisamråtta, sumpbäver (naturligtvis, om en sådan jakt 
är tillåten i specifik jaktsäsong). En fotojägare når med båt till 
mycket bättre platser för fotografering och kan på ett sådant sätt 
utöka mängden djur som den kan fotografera. 
       Men vilken båt passar bäst för jakt? Uppenbarligen är det ett 
allmänt krav att båten bör gå så tyst som möjligt. Dessutom är det 
för de flesta viktigt att båten övervinner vass och annan vegetation 
säkert. Och för många är det grundläggande att manövrerbarhet i 
båten tillåter att åka genom ganska smala och slingrande 
vattendrag. Slutligen bör båten vara bekväm för att vänta på 
byten, och för att agera.
      En separat fråga är  om man ska ha motor- eller roddbåt? Det 
är tydligt att användningen av motor vid jakt är begränsad. Jakt 
från båt med motorn igång är förbjuden. Och så är det klart att en 
lyckad jakt inte främjar något extra buller från motorn, ingen lukt 
(om motorn är en förbränningsmotor). Å andra sidan - för att 
komma till platsen för jakt är det ofta mer praktiskt att ha 
motorbåt. I vilket fall som helst, så är det ganska lätt att välja en 
bra båt för jak bland BARKs modeller.
       Tack vare sin speciella konstruktion, uppfyller båtar från BARK 
alla viktiga krav för en jaktbåt. De kan glida nästan ljudlöst, 
försiktigt överkomma vågar utan extra skurar. Förresten så är 
passage av trånga platser med hinder ännu enklare och säkrare för 
båten när man väljer en modell med en profil (fender) på sidorna. 
Och ännu mer så om det är en motormodell - eftersom sådana 
båtar från BARK är utrustade med extra skyddsprofiler på 
undersidan.
      Båtar från BARK har bevisat hög manövrerbarhet. I ett brett 
utbud av modeller kan du välja exakt den båt som har storlek och 
utformning optimalt anpassad för dig med tanke på funktioner i 
vattendrag där du jagar. Slutligen är det, bland modellerna, 
ganska lätt att hitta en båt för en motor  med ganska stark kraft 
och lika lätt att hitta en båt för en svag elektrisk motor. Bestäm 
vad som fungerar bäst för dig. Och observera ytterligare 
funktioner! Till exempel, föredrar många människor att boka båten 
med kamouflagefärg. Det finns olika sätt att uppgradera 
basmodellen för båtar från BARK så att de blir ännu mer bekväma 
för dig om du vill. 

VÄLJ! OCH LÅT DIN JAKT 
VARA LYCKAD MED 
BÅTAR FRÅN BARK



FYRA PLATSER 
MOTORBÅT, RIBBDÄCK

ВТ-330

330/240 cm 

160/81 cm

40 cm

3

4

440 kg

130x50x45 cm

41 kg

15 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Слань днищевая 7

Slat flooring

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 1  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



PLATSER,
HÅRD 

TVÅ 
MOTORBÅT, 
DURK

ВТ-290S

290/198 cm 

135/66 cm

36 cm

3+1

2

340 kg

110x40x35 cm

80x70x10 cm

24+20  kg

10 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



ВТ-310S

310/208 cm 

146/70 cm

38 cm

3+1

3

390 kg

110x50x40 cm

90x80x10 cm

25+22 kg

15 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments

PLATSER,
HÅRD 

TRE 
MOTORBÅT, 
DURK



ВN-310S

310/215 cm 

149/67 cm

40 cm

3+1

3

340 kg

110x50x45 cm

90x80x10 cm

25+22 kg

10 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments

PLATSER,
HÅRD 

TRE 
MOTORBÅT, 
DURK



ВТ-330S

330/240 cm 

160/81 cm

40 cm

3+1

4

490 kg

130x55x45 cm

95x80x10 cm

33+23 kg

20 HK

FYRA PLATSER, 
MOTORBÅT, HÅRD DURK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



ВТ-360S

360/266 cm 

160/81

42 cm

3+1

5

600 kg

110x60x50 cm

100x90x10 cm

35+27 kg

25 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments

PLATSER,
HÅRD 

FEM 
MOTORBÅT, 
DURK



ВN-360S

360/237 cm 

150/83 cm

44 cm

3+1

4

500 kg

150x60x50 cm

100x90x10 cm

40+27 kg

25 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

FYRA PLATSER 
MOTORBÅT, HÅRD DURK

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments





EN UPPBLÅSBAR BÅT 
ÄR EN UTMÄRKT 
MEDHJÄLPARE!

FISKE

Fiske är kanske en unik 
fascination. Om du tänker på 
det, så är fångsten här snarare 
en bonus (även om det är 
mycket trevligt!). Hela 
processen ger glädje. Fiske 
kombinerar förvånansvärt bra 
sport och spänning samt är ett 
bra träningssätt. Det ger frid att 
vara ensam med naturen och 
befriar från bördan av rutiner. 
Det huvudsakliga resultatet av 
korrekt fiske är återhämtning av 
ande och kropp. En bra båt ökar 
ibland dina möjligheter vid 
fiske. Det återstår bara att välja 
en uppblåsbar båt ordentligt.

Varför en uppblåsbar båt? De som har erfarenhet med att 
använda både klassiska fasta båtar och uppblåsbara båtar, vet att 
uppblåsbara båtar oftast inte är sämre alls och ofta även 
överlägsna. Naturligtvis, om de används på ett effektivt sätt. De 
ska vara rätt formade och tillverkade av högkvalitativt modernt 
material. Detta garanterar vi med båtar från BARK. Uppblåsbara 
båtar är även bekväma att lagra, transportera och ta hand om
       Ett till stort plus är ett brett utbud av uppblåsbara båtar, med 
olika storlek och olika utrustning. Det tillåter dig att enkelt välja 
den båten som är mest lämplig för dina behov.
       Ett exempel: Du älskar att fiska i ensamhet. Det är inte möjligt 
att leverera båten till dammen med bil. Du hittar då den optimala 
båten bland de mest kompakta modellerna. Brukar ni fiska 
tillsammans? Och är transport inte ett problem? För er passar då 
en båt med stor kapacitet. Och, naturligtvis är det viktigt vilka 
fiskemetoder ni föredrar. Ett bra råd är att det är bättre att välja en 
uppblåsbar båt ”med reserv". Man planerar till exempel att fiska 
ensam och köper då en båt med minimal konfiguration. Det 
fungerar utmärkt om man verkligen är helt säker på att man aldrig 
kommer ha passagerare. Det är bättre att planera i förväg att man 
kanske kommer vilja ta med sig åtminstone en extra person. Det 
kostar lite dyrare, men det lönar sig med mer kapacitet och ökad 
komfort. 
        Ett annat exempel. Ska du ta en roddbåt eller en motorbåt? I 
fall du ska åka genom ett relativt litet vattendrag och inte förflytta 
dig några större sträckor, så passar roddbåt helt klart bäst. Om du 
fiskar i större vattendrag, behöver förflytta dig snabbt och enkelt 
och kanske fiska samtidigt som du åker, så passar motorbåt bättre. 
Vilken effekt man har på motorn spelar också roll. I vissa fall vill 
man specialanpassa sin båt från BARK. Vi kan hjälpa er med det. 
Prata med oss, så gör vi det professionellt med garanterat hög 
kvalité.

I VARJE FALL, NÄR DU HAR 
FASTSTÄLLT KRAVEN FÖR 
BÅTEN SÅ ÄR DET BARA ATT 
VÄLJA BLAND DE MODELLER 
SOM BARK HAR ATT ERBJUDA. 
PÅLITLIGA OCH BEKVÄMA. DET 
HJÄLPER DIG ATT FÅ UT DET 
MESTA MÖJLIGA AV FISKE!



ВN-390S

390/287 cm

176/79 cm

45 cm

5+1

6

600 kg

160x50x45 cm

110x90x10 cm

37+30 kg

30 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 2  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

SEX PLATSER, 
MOTORBÅT, HÅRD DURK

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



ВT-420S

420/292 cm

180/85 cm

45 cm

5+1

6

680 kg

160x65x55 cm

110x90x10 cm

46+30 kg

30 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 3  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

SEX PLATSER, 
MOTORBÅT, HÅRD DURK

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



ВT-450S

450/320 cm

180/85 cm

47 cm

5+1 

8

800 kg

170x55x45 cm

110x95x10 cm

48+32 kg

30 HK

BÅTSET 

SeT

лодка надувная 1  

Inflatable boat

Сиденья 3  

Seats

Жесткое дно 1

Sectional floorboard

Насос 1  

Pump

Весла 2

Oars

Ремкомплект 1  

Repair kit

Сумка упаковочная 2  

Rackage bag

Руководство 1  

Operator’s manual

Сертификат малого судна 1

Certificate of smail vessel

ÅTTA PLATSER, 
MOTORBÅT, HÅRD DURK

TEKNISK SPECIFIKATION
SpecificationS

Längd
Length

Bredd
Width 

Diameter på sidan
Buoyancy tube diameter

Trycksatta moduler

Passagerarkapacitet

Passenger capacity

Bärförmåga
Payload

Förpackad storlek
Stowed dimensions

Förpackad vikt

Set weight

Motorkraft

Engine power

Quantity of airtight compartments



BÅTSET 
PROFILER FÖR 
HÅRD BOTTEN

STRINGER

STÖD FÖR SÄTE

FÄSTE FÖR 
RÖRLIGT SÄTE

VÄSKA FÖR SÄTE

FÖRPACKNINGS-
VÄSKA FÖR 
UPPBLÅSBAR BÅT

HÅRD BOTTEN

RÖRLIGT SÄTE

MJUKT SÄTE

UPPBLÅSBART 
SÄTE

HÅRT SÄTE

UPPBLÅSBAR KIL RIBBDÄCK



BÅTSET 
SKYDDSLINA

LINHÅLLARE

HÅLLARE FÖR 
FISKESPÖ

HÅLLARE FÖR
    EKOLOD

HÅLLARE FÖR
     EKOLOD

FOTDRIVEN PUMP MUGGHÅLLARE BORD

ÅROR

PADDEL

ÅRHÅLLARE

REPARATIONSKIT

VATTENTÄT 
TELEFONBEHÅLLARE

MUGGAR

ÅRHANDTAG



BÅTSET
BOGSER

HANDTAG

LITEN VENTIL

GÅNGJÄRNSAKTER BÅGANSLUTNING

LUFTVENTIL

FÄSTE FÖR 
GÅNGJÄRNSAKTER

TRANSPORT-
HANDTAG

ISÄRPLOCKAD 
LUFTVENTIL

STEGE

ISÄRPLOCKAD 
ÅRKLYKA

VÄSKA 
FÖR AKTERHJUL

AVTAPPNINGS-
VENTIL

AKTERHJUL

ÅRKLYKA

STATIONÄR AKTER





MYSIGARE MED BÅT!
FAMILJERESOR

Om du i din barndom var på 
familjesemester med en båt, så 
är det förmodligen ett av dina 
mest glada minnen fortfarande. 
Om du tidigare inte har haft 
båtar i ditt liv och har möjlighet 
nu att komma till ett vattendrag 
med en uppblåsbar båt så 
rekommenderar vi ärligt att du 
ska köpa en båt! Det är aldrig 
för sent att ge denna underbara 
upplevelse till din familj, och till 
dig själv! Det är en stor glädje. 
En familjesemester med båt ger 
dig fantastisk känsla. 

Rutin och oenighet kan 
förvandla familjen till bara sju 
grannar i en gemensam lägenhet, 
som trots att de lever under 
samma tak, är var och en för sig 
själv. Men det finns många sätt att 
uppgradera förbindelserna och 
bevara denna ovärderliga gåva - 
möjligheten att leva med en riktig 
familj. Ett av de enklaste och 
roligaste sätten är en aktiv 
familjesemester. Och om du har 
vattendrag tillgängligt så kommer 
en gummibåt hjälpa till med att 
föra glädje och nytta till familjen!

Varför uppblåsbara båtar? Det är billigare. Det är bekvämare i 
transport, underhåll och förvaring (till exempel så är det för många 
modeller av BARK lätt att hitta en plats även i en liten lägenhet).

Det viktigaste är att välja rätt båt. Självklart bör den vara 
ganska rymlig, så att man kan bekvämt rymma hela familjen och 
besättningen med bagage. Och båten skall vara lämplig för en 
mängd olika spännande aktiviteter på vattnet. Till exempel, fiske 
och dykning. Ta en skön promenad under prasslet av åror eller en 
snabb åktur med motorn....

Att välja en båt som är lämplig för alla tillfällen är egentligen 
lätt ... Om du väljer från de olika båtarna som BARK har att 
erbjuda. Helt enkelt definiera dina behov. Utifrån erfarenhet kan vi 
säga att båtar för familjer oftast ska ha genomsnittlig kapacitet för 
medeleffektmotor. Men det finns tillräckligt många alternativ för 
att tillfredsställa alla olika krav.

Dessutom, när du väljer den optimala basversionen, så kan du 
enkelt eftermontera och trimma din båt. Vi kan erbjuda en mängd 
olika tillbehör. Till exempel huvudkuddar på sätena, som lägger till 
komfort. Förvaringsboxar som hjälper till att ha ordning i båten. 
Tält på båten som skyddar från solljus och regn. (Ett ordentligt tält 
kan förvandla din båt till ett flytande hus!) En stege för dykning, 
som gör det mycket enklare att komma tillbaka in i båten. Det 
finns oerhört många verktyg för att göra det så bekvämt som 
möjligt för dig och din familj. 

Och kom ihåg: kvalitén på BARK garanterar att båten kommer 
att vara helt säker för dig om du följer enkla grundläggande 
säkerhetsprinciper.

I allmänhet, oavsett vilken typ av båt från BARK du väljer så 
kommer den att hjälpa dig inte bara slappna av, men också att 
uppdatera synen på livet. Du kan känna att belastningen av 
vardagens bekymmer försvinner, som vågorna bakom båten. Och 
det är inte så viktigt vilken typ av roliga stunder som din båt 
kommer ge dig. Det viktigaste är att du kommer njuta. Det hjälper 
dig att känna att du och dina nära och kära verkligen är 
tillsammans. Och på samma gång att inse vad som verkligen är 
värdefullt i livet - förmågan att älska, att förlåta, förtroende och 
stödja varandra. 



MARKISER

LAGRING

MARKIS "BIMINI TOP"

TÄLTBÅGE



MARKISER

MARKIS "TÄLT"

FÄSTEN FÖR TÄLT

TÄLTBÅGAR

MARKIS FÖR TÄLT





VINN MED 
BÅTAR FRÅN 
BARK!

SPORT

Strängt taget definierar 
internationella regler "sportbåt" 
som en båt för racing. Sportbåt 
ses därför av många som en båt 
som används i roddbåtstävlingar. 
Men om man tänker efter så finns 
många andra båtaktiviteter som 
också är sporter, exempelvis fiske, 
turism, dykning osv. BARK har 
båtar som hjälper dig i de flesta 
sporterna ute på vatten

För fans av hastighet så är 
sportbåtar för hastighetstävlingar 
indelade i olika klasser. Av de 
uppblåsbara båtarna är endast 
några RIB och uppblåsbara 
katamaraner lämpliga för race. 
Inga andra uppblåsbara 
motorbåtar är tillåtna. Vi försöker 
att glädja kunder som kan 
använda våra båtar på alla möjliga 
tänkbara sätt. Vi har därför 
båtmodeller som kan göra vilken 
”vanlig” fartdåre som helst nöjd.  

Om du vill åka med vinden ibland, så hittar du rätt motorbåt 
hos oss. Och kom ihåg: hastigheten för båtar uppfattas 
annorlunda än i landtransporter. Till exempel, 15 km / h på båten 
känns mycket snabbare än i en bil. En motorbåt från BARK kan, 
beroende på belastningsförhållanden och reservoaren, gå över 30 
km / h. Men ha i åtanke: vatten förlåter inte dårskap och 
vårdslöshet! Om du är ansvarsfull (och vi tror att detta är fallet), så 
kommer du ha möjlighet att enkelt unna dig och kära en snabb 
och säker resa. 

Om du verkligen vill vinna ett lopp så kan du även tävla med 
våra roddbåtar. Det kanske förvånar dig - men det är mycket 
spännande och glädjande. Vi har kontrollerat!

Om vi talar om en sport där uppblåsbara båtar länge har varit 
en traditionell attribut så är det djuphavsfiske. Nästan inget 
mästerskap har förts igenom utan uppblåsbara båtar. Vi är stolta 
över att våra båtar, BARK, hjälpte vinna och till och med sätta flera 
rekord för deltagare i många fisketävlingar i olika länder. Det är 
uppenbart att sådana tävlingar inte är mindre spännande än lopp 
(eller till och med mycket mer spännande för vissa!). Samtidigt vet 
erfarna idrottare: om du väljer rätt gummibåt, så är det mycket 
lättare att visa alla sina färdigheter och nå framgång. Och det är 
ett faktum att många professionella idrottare väljer båtar från 
BARK.

Sportfiskare föredrar naturligtvis motorbåtar för sin sport. Men 
kom ihåg att det finns andra sätt att aktivt spendera sin fritid på 
vattnet på ett sportsligt sätt. Och i många fall passar vanliga 
roddbåtar perfekt. Till exempel väljs de ofta av dykare. Och för 
båtlivet som en sport föredras de i allmänhet.

Så båten kommer ge dig en hel del hälsosamma och 
spännande aktiva sysselsättningar. Och du kan välja exakt det som 
är det mest lämpliga bland båtarna från BARK för dina behov för 
att uttrycka din idrottsliga anda som en mästare.

Låt huvudpriset vara att du får njuta av frisk rekreation, 
simning, frihet och seger över vardagslivet!



В-190

В-230

В-210N

В-240

В-210

В-230N

В-220

В-240C

В-220C

В-250

PRODUKTKATALOG



В-250N

В-270

В-260N

В-270P

В-260

В-270N

В-260P

В-270NP

В-260NP

В-280

PRODUKTKATALOG



PRODUKTKATALOG

В-280N

В-300P

В-280NP

ВT-270

В-280P

В-300NP

В-300

ВT-290

В-300N

ВT-310



PRODUKTKATALOG

ВT-330

ВN-330S

ВT-310S

ВN-360S

ВT-290S

ВT-360S

ВN-310S

ВN-390S

ВT-330S

ВT-450SВT-420S



BliStar

 www.båtbutik.se

 www.boatbutik.ee

 E-post:  boatbutik@gmail.com 

 Telefon: +46735964094 Stockholm

Vårt företag, BliStar AB, är en ackrediterad 

återförsäljare av högkvalitativa uppblåsbara båtar från 

BARK i Skandinavien och Baltikum.


