
Marexi perepaadid

Kuna Norrast pärit Marexi paadi- 
bränd on suuremale osale eest-
lastest tundmatu, siis ei osanud 

ka mina esmalt midagi muud teha, kui 
vaadata kodulehelt, kelle või millega 
on tegu. Marexi paaditootja kodulehelt 
marex.no leiab Marexi paatide tootja 
kohta järgmise informatsiooni.

Oleme Norra mootorpaaditootja, 
kes on tuntud oma moodsa käsitöö, 

edu. Marex on jäänud pereettevõtteks, 
saades järk-järgult stabiilseks ja edu-
kaks paaditootjaks Euroopa väga kõi-
kuvas paadiäris. Ettevõtte omanikud on 
praegu kaks asutaja poega – Espen ja 
Thomas. Mõlemad vennad on sündimi-
sest saadik olnud paaditööstuse juures 
ning alates 1989. aastast, mil vennad 
pereettevõttesse tööle asusid, on neid 
vallanud piiritu kirg nii paatide kui pe-
reettevõtte vastu. Tänu järjepidevatele 
investeeringutele paadiehituse tehno-
loogiasse on tänaseks jõutud suurepä-
raste tulemusteni oma alal. Praegu on 
Marexi paadid tugevamad ja suuremad 
kui kunagi varem, oma edasimüüja-
tevõrguga terves maailmas. Marex on 
kogu Euroopas tuntud oma moodsa 
käsitöö, pikaealisuse ja disaini poolest. 
Selle tõestuseks on kõik rahvusvahelised 
auhinnad ja tunnustused, mida Marex 
on viimase kümne aasta jooksul saanud 
nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel areenil.

 Marexi nime kandvaid paate on 
sellest aastast võimalik osta ka Eestis. 
Kõnealuseid paate esindab Eestis  
Baltic Boat Sales OÜ - Erki Lepp. Erkiga 
saame kokku Finnboat 2020 Helisinki 
paadimessil, kus Marexi paatide mude-
livalik ilusti eksponeeritud. Ei saa mitte 
Erkilt küsimata jätta, miks peaks eestlane 
ostma endale kalli Norra paadi. Erki käest 
saan teda, et kõnealune paat on täpselt 
Skandinaavia ja Eesti kliimasse loodud. 
Selleks, et paadi hind nii hirmus kallis 
poleks, on tootmine alates 2004. aastast 
viidud üle Leetu. Kuigi aktiivselt on Erki 
Marexi paatide müügiga hakanud Eestis 
tegelema sellest aastast, siis kaubamärgi 
Marex on eestlased juba ammu interne-
tist üles leidnud. Marexi lipulaevaks on 
12-meetrine Marex 375, mille hind jääb 
sõltuvalt varustusest ja koos maksudega 
orienteeruvalt 400 000 euro kanti. Just 
selle paadi peal me Erkiga oma vestlust 
alustame. Kõnealune paat sobib hästi 
jahedapoolsesse kliimasse, sest sellel on 
MAREX smart canopy solution süsteem 
ehk siis ei ole vaja neid presente kokku 
ja lahti lappida, vaid pehmed akende-
ga küljekatted sõidavad siinidel nagu 
kardinad peidust oma kohtadele ning 
vastupidi ja see on kõikide Marexi paa-
tide läbiv konkurentsitu eelis. Samuti 
on hästi läbi mõeldud kohad vendri-
tele, selleks on mõlemas poordis deki 
all kaanega panipaigad, kuhu vendrid 
ilma lahtisidumata ilusti sisse mahuvad.  

Marexi ettevõtte omanik Espen Aalrud auhinda vastu võtmas

mootorpaadi pikaealisuse ja laitma-
tu disaini poolest. Ajast, kui esimene 
Marexi mootorpaat Norras turule toodi, 
on möödunud üle neljakümne aasta. 
Algne Marexi paaditehas asutati 1973. 
aastal Norra lõunaranniku väikelinnas 
Grimstadis. Marexi asutaja ja tegevjuht 
oli üle 20 aasta Eyvin Aalrud. Varsti pä-
rast asutamist saavutas Marexi paadi-
tehas tänu Eyvini targale käitumisele 

Finnboat 2020 Helisinki paadimessil
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POWERBOAT OF THE YEAR AWARDS 
2016 (aasta võimsam paat) kanditaat - 
Seda mainekat auhinda antakse alati 
välja aasta alguses Düsseldorfi rahvus-
vahelisel paadinäitusel.

MOTORBOAT OF THE YEAR 2016 (aas-
ta mootorpaat) kandidaat - Auhinnad 
paneb välja Motor Boat & Yachtingi  aja-
kirja tehniline meeskond. Hinnatakse 
mootorpaatide tööstust, disaini, inno-
vatsiooni ja tootmise tipptaset.

Marex 375
Hind al.- 317 000€

Pikkus 12,05m

Laius 3,55 m

Süvis 1,05 m

Kütuse paak 680 l

Istumiskohti 14 inimest

Voodikohti 2+2+2 inimest

Mootori valikud:

VOLVO PENTA D6 400hj DPH / 
440hj DPI 

VOLVO PENTA D6 480hj Reverse V 
võll 

2 x VOLVO PENTA D4 300hj DPI / 
320hj DPI

2 x Mercury Diesel TDI 3,0L 270hj
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2018. aastal maailmas 
esmaesitletud Sunseeker Predator 50

Osta ja müü mootorjahte
Lihtne. Mugav. Kiire.

Omanikud on ka ise kõvad hobimere-
sõitjad ja sellepärast on Marexi paatide 
disain ja ehitus välja kujunenud just vas-
tavalt omanike soovidele ja nägemuste-
le. Erki soovitab mul ahtris olevale nurga-
diivanile korraks istuda ja tõesti, ega ma 
sealt püsti enam väga tõusta tahtnudki. 
Ahtridiivani ees oli laud, mille ümber ma-
hub vabalt 8 inimest istuma ja lauda alla 
lastes, padjad ning madrats paigaldada, 
tekib ahtrisse vägev kaheinimesevoodi. 
Üldse jäi kogu paadi viimistluses silma 
tummisus, kogu mööbel oli tugev, kus-
kilt midagi ei nagisenud ega kippunud 
kohe ära tulema. Kuigi paljud paaditoot-
jad on kuni 12-meetriste paatide puhul 
otsustanud tänapäeval rippmootorite 
kasuks, siis kõigile Marexi paadimudeli-
tele pakutakse praegu eranditult ainult 
Volvo sisemootoreid, osale veojalaga ja 
osale võlliga. Marexi paatide eripäraks 
on veel ka salongi jagunemine kuiv- ja 
märgalaks ehk kõik otsad, vendrid ja 
muu veega kokku puutuv kola, lisaks 
gaasiballoonid ja prügi pakitakse ära 
märgalale jäävatesse panipaikadesse. 

Ilmselt võib klassikavaldkonda liigitada 
ka gaasil töötava praeahju ja pliidi, aga 
kuna Marexi paatide kontseptsioon on 
loodud selliselt, et nendes võib veeta 
vajadusel kogu suve, siis peabki Marexi 
paatides ennast koduselt tundma ja 
ka koduseid toite valmistada saama. 
Kambüüsist leiab veel ka kodumõõtu-
des suure külmiku. Lisaks leiab pehme 
sohva nurgas veel ka teise, väiksema 
külmiku. Erki ütleb selle kohta, et see on 
peremehekoha õllekülmik, et saaks püs-
ti tõusmata mugavalt külma jooki võtta. 
Suuremate Marexi paatide standardva-
rustusse kuulub selleks, et mõnus käia 
oleks, põranda teak-kate ja lisaks veel 
ka tagumine elektrilise vintsiga ankur. 
Katuseluugi juures, mis liigub mehaani-
liselt, hakkab silma tugev luugi lukustus-
süsteem, millega saab lihtsalt ja kindlalt 
luugi avatud asendis 10cm sammuga 
lukustada. See on vajalik selleks, et kui 
sõidu ajal pea luugist välja pista, mis on 
roolimehe istmel püsti tõustes täiesti 
võimalik, ja siis hooga lainesse sõita või 
lihtsalt gaas järsemalt maha võtta, siis 

massiivne luuk hooga iseseisvalt kinni 
ei läheks ja sinna kaelapidi vahele ei jää-
daks. Paadilael on 400 W jagu päikese-
paneele, mis toidavad enamiku tarbijate 
vajaduse ära, nagu külmik, televiisor ja 
helisüsteem, mida kasutatakse ka paigal 
seistes, ehk selleks, et oma ujuva koduga 
kuskil ilusas kohas pikemalt seista, ei pea 
paat olema ühendatud maismaa voolu-
võrku ega kulutama ka elektri saamiseks 
diiselmootorit. Praktiliseks detailiks päi-
kesepaneelide seadistuse juures on veel 
võimalus jätta eraldiseisvalt külmik ja sü-
gavkülm töösse isegi siis kui kogu muu 
peavool on paadist sadamasse jättes 
välja lülitatud. 

 Lisaks autonoomsele päikesepa-
neelide pealt elektri saamisele on stan-
dardvarustuses ka kaldavoolusüsteem, 
nii et elektri olemasolul saab paadi sada-
mas ühendada ka maavooluga. Marexi 
paadi lipulaeval on peal ka kaks eraldi 
soojendussüsteemi, üks töötab moo-
tori jahutusvedeliku kontuuri pealt ja 
teine on autonoomne diislikütuse pealt 
toimiv. 

 Lipulaevalt Marex 375 lähme ju-
tuajamise käigus edasi kõrvalseisvale 
paadile Marex 360 Cabriolet Cruiser, mis 
on Marexi paatide praeguses valikus kõi-
ge uuem ja äärmiselt populaarsemaks 
mudeliks osutunud. Kuigi pikkuselt on 
Marex 360 Cabriolet Cruiser pool meet-
rit Marex 375-st lühem, siis minule tun-
dus esmapilgul ühest paadist teise üle 
minnes, et Marex 360 Cabriolet Cruiser 
on isegi suurem. Marex 360 Cabriolet 
Cruiser on tulnud lipulaevast tunduvalt 
hiljem turule ja selles on tunda ka veidi 
moodsamat joont ning selle hinnaklass 
jääb Marex 375-st umbes 50 000 euro 
võrra allapoole. Läbivaks jooneks on jäl-
legi olemisala jagunemine kaheks osaks 
ehk kuiv- ja märgalaks. Eriliselt torkab 
selles paadis silma kambüüs, ja andku 
nüüd lugejad mulle maamehe sõnava-
ra kasutamise eest andeks, aga õigem 
oleks seda vist ikka nimetada köögiks 
koos söömisruumiga. Hruštšovi ajal ehi-
tatud Mustamäe kolmetoalise korteri 
köök igal juhul kahvatub selle kõrval. 
Kuna mängus on jälle gaasipliidid, pra-
eahi, suur külmik, siis tekib köögis vägisi 
pigem hubase suvila kui paadi tunne. 
Iga Marexi loomisel on lähtutud olulisest 

Marex 360 Cabriolet Cruiser
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2018. aastal maailmas 
esmaesitletud Sunseeker Predator 50

Osta ja müü mootorjahte
Lihtne. Mugav. Kiire.



BOB BEST OF BOATS 2019 - võitja
Marex 360 CC on võitnud parima 

paatide auhinna 2019 auhinna kate-
goorias - PARIM PERELE. Enne seda 
võitu - 18 rahvusvahelise žürii liiget 
katsetasid üle 150 uue paadi ja kuu-
lutasid Cannesi jahtimisfestivali 2019. 
finalisti välja. BoB auhind anti Marex 
juhatajale Espen Aalrudile üle Berliini 
autasustamistseremoonial.

POWERBOAT OF THE YEAR AWARDS 
2020 kanditaat

MOTORBOAT OF THE YEAR 2020 - 
kõige rohkem tagasisidet

  ESIKAANE LUGU

põhimõttest, et igal oma paadil veede-
tud hetkel oleks võimalik pidada silm-
sidet merega ja nautida vaateid kõigi 
oma toimetuste juures. Köögi pakpoor-
dis diivanil lösutades on hea ülevaade 
kogu paadist ja nii tundub paat olevat 
suur nagu mitmekorruseline suvemaja 
ja seda ta tegelikult ju ka on. Kuigi Marex 
360 Cabriolet Cruiser pole mitme korru-
sega ja flybridge’iga paat, jaguneb see ik-
kagi kahe korruse vahel. All on kaks ma-
gamistuba, korralikus mõõdus WC koos 
duširuumiga, teisel korrusel köök koos 
söömisruumiga, lisaks ahtridiivan ja kok-
pit koos kaptenitooli ja kõrvalistmega. 
Läbiv joon Marexi paatide puhul tulene-
valt omaniku enda pikkusest on see, et 
saab vabalt püsti seista kahe meetrine 
mees nii salongis, kajutites ja duširuu-
mis/WC-s, samuti on sellest lähtuvalt ka 
voodite pikkus. Ruumide kõrgusvahe-
mik jääb 1,92-2,10m. Kui veel juurde lisa-
da autonoomne elektri- ja soojatootmi-
se võimalus, siis ongi tegu suvemajaga, 
mis ilmselt lisaks veel ka sõidab vee peal 
väga hästi. 

 Vahepeal liitub minu ja Erki vest-
lusega Marex-i omanik Espen Aalrud. 
Kasutan võimalust ja küsin Espeni käest, 
miks peaks üks inimene ostma endale 
just Marexi paadi. Saan teada, et peami-
seks põhjuseks, miks osta Marexi paat, 
on võimalus veeta kõnealusel paadil 
sõprade ja perega sotsiaalselt aega. 
Minu jaoks täiesti uus väljend paadindu-
ses ja kui järele mõelda, siis kus sa täna-
päeval reaalselt sõprade ja perega seda 
aega sotsiaalselt veedad? Kõrtsis käimi-
ne pole enam popp, perega koos mingit 
tööd ka enam teha ei saa, sest kui lapsed 
sulle majapidamistöödes appi tulevad ja 
selle pealt riigimaksud maksmata jätad, 
saab sinust kurjategija. Järele jäävad sot-
siaalmeedia ja mugav paat. Paadi kasuks 
on asjad sellepärast kaldu, et jutud saab 
lõpuni räägitud, sest poole pealt keegi 
lahkuda ei saa, kui ta just väga hea ujuja 
pole. Espen näitab, et sotsiaalne ala jääb 
nii paadi avatud ahtriosasse kui ka kae-
tud keskosasse koos köögiga. Espen üt-
leb, et inimesed, kes Marexi paadi enda-
le soetavad, veedavad vee peal üldjuhul 
üle 100 tunni ja 20 öö aastas.

 Teksti kaudu ilmselt täiuslikku pil-
ti Marexi paatidest ette ei saa. Kuidas 
Marexi paadid sõidavad, saame kirjutada 
alles peale seda, kui oleme koos Erkiga 
proovisõidul käinud, ja sellega loodame 

järgmise numbri ilmumise ajaks ühele 
poole saada. Kuna Marexi paatides on 
visuaalsele poolele ja kasutajasõbralik-
kusele ilmselgelt korralikult panustatud, 
siis ei usu mina, et sõiduomadused kahe 
silma vahele jäetud oleks. Kui paadiost 
päevakorras on ja selleks plaanis 200 
000 eurost enam kulutada, siis enne ot-
sustamist tasuks üle vaadata ka Marexi 
paadid, mis mõeldud suurema pere 
või sõpruskonnaga pikemalt vee peal 
veetmiseks.

Marex 360 
Cabriolet Cruiser
Hind al.- 290 000€

Pikkus 10,99/11,49 m

Laius 3,49 m

Süvis 0,97 m

Kütuse paak 750 l

Istumiskohti 14 inimest

Voodikohti 4+3 inimest

Mootori valikud:

VOLVO PENTA D6 400hj DPH / 
440hj DPI 

2 x VOLVO PENTA D4 300hj DPI  
2 x Mercury Diesel TDI 3.0L 270hj
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