
Velkommen i Skagens
bedste sejlerbutik..!



Skagens største 
specialbutik med 
beklædning, udstyr 
og grej til sejlere...

FF Handel byder sejlerfolket velkommen til Skagen med en 
stor, nyindrettet marine-afdeling med alt hvad der er behov  
for - til dig selv, din båd og det gode liv ombord. Fra knappe- 
nåle og tændstikker til hydraulikslanger, beslag, tovværk, 
wire - og alverdens andre produkter. 

FF Handel er en selvstændig specialbutik i FF Skagen koncer- 
nen. Vi har i mere end 50 år serviceret søfolk og sejlere - bl.a. 
hele den danske, svenske og norske trawlerflåde - med 
alverdens skibsudstyr, olier og andre fornødenheder, når de 
lægger til kaj for at lande fisk i Skagen.

Velkommen til FF Handel i Skagen.
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Du finder FF Handel i gå-afstand fra lystbådehavnen. Altid 
klar til at servicere byens sejlere og sejlergæster med alver-
dens udstyr og grej - fra stævn til agter. Olier og smøremidler, 
gas og batterier, jernvarer og bestykning, sikkerhedsudstyr, 
sejlertøj og sko… you name it.

Vi er ”søstærke” i alt til sejladsen
- det gælder også når uheldet er ude...
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Vi har et godt samarbejde med specialister på  
sejl, motor, mast og skrog, hvis du får problemer 
for alvor. Kig ind i butikken, så gør vi alt for at finde 
en, der kan gi’ “nødhjælp” til båden og sikkerheden 
ombord, før I stikker til havs igen. 

Beslag & Fittings

Hydraulikslanger

Pantry & Køkkenudstyr

Rig & Dækudstyr

Sikkerhedsudstyr

Olie & Brændstof

Sejlertøj, Fritidstøj & Sko

Du finder det hele hos FF Handel  
- fra tændstikker til tovværk og wire.



Glæd dig til at besøge en specialiseret marinebutik med 
professionelle og “søstærke” fagfolk, der ved hvad de taler 
om. Tilsat mere end 5.000 forskellige varenumre i fritidstøj 
og sko, isenkram og køkkengrej, fiskegrej, maling til alle 
formål, originale gaveartikler og en bred vifte af forskel-
lige dagligvarer til sølivet. Og skulle du mod forventning 
mangle noget, så er FF Handel kendt for at fremskaffe selv 
de mest specielle ting og sager… fra dag til dag. 

Vi ønsker dig et behageligt ophold i Skagen - og en tryg og 
sikker sejlads, når turen går hjemad igen. 

Mere end 
5.000 varenumre 
blot et stenkast fra 
lystbådehavnen...
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Specialværksted for 
hydraulikslanger, vi laver 

dem mens du venter…



Find os her...

07.00 - 17.30
09.00 - 13.00 
09.00 - 14.00

Åbningstider
Mandag - Fredag
Lørdag (Vinter: 1/9 - 30/4)
Lørdag (Sommer: 1/5 - 31/8)

FF Handel · Havnevagtvej 12 · 9990 Skagen
Web: ffhandelskagen.dk · Tlf.: +45 98 44 12 70

Kort: KRAK


