Najad 390
Najad 390 is a boat for long trips and long periods
at sea and in port. She is fast and stiff, and has a
cockpit that provides protection and security even
when the weather is against. She has room for many
guests, but is still easy to handle and take care when
you’re only two. She is built for the open seas, with
a long keel safe, yet maneuverable enough for the
solitary nature of the port still be accessible.
She has a large flat deck with non-slip teak. Below
deck, she is a warm and exclusive residence for
people who want to live and stay with comfort and
convenience, even at sea.
In the saloon, aft cabin and forward cabin is light
and volume, and space for everything you could
wish for. Mahogany is dark red, and cut and varnished to a satin finish. Woodwork is as fine as the
traditions of our skilled builders manages.

Najad 390 är en båt för långa färder och långa tider
till sjöss och i hamn. Hon är snabb och styv, och har en
sittbrunn som ger skydd och trygghet även när vädrets
makter är emot. Hon har plats för många gäster, men
är ändå enkel att hantera och sköta när man bara är
två. Hon är byggd för de öppna haven, med en lång
säker köl, ändå lättmanövrerad nog för att den ensliga
naturhamnen fortfarande skall vara åtkomlig.
Hon har ett stort slätt däck i handlagd och halksäker
teak. Under däck är hon en ombonad och exklusiv
bostad för människor som vill leva och bo med komfort och bekvämlighet även till sjöss.
I salong, akterruff och förpik finns ljus och volym, och
utrymme för allt man kan önska sig. Mahognyn är
mörkröd, och slipad och lackad till en sidenmatt finish.
Träarbetet är lika fint som de traditioner våra skickliga
båtbyggare förvaltar.

Die Weiterentwicklung der Najad 371, mit einem
sauberen und offenen Deck für schönes Segeln, ist
diese für Langstreckentörns geeignete Yacht. Unter
Deck mit einem guten Durchgang nach achtern.

