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G2 Membrane är Boding Segels premiumduk för 
aktiv nöjessegling och kappsegling, det senaste 
inom segelteknologin. Fibrerna i dukens kärna 
kan nu lamineras böjda, ett så kallat curved fiber 
laminate. Idag finns inte bättre segel för nöjes-
seglare och kappseglare med högsta krav på  
form och hantering.

1 böJDa FIbrer 
Fibrerna i dukens kärna kan nu lamineras böjda. Fibern kan då mer precist 
placeras så att den sammanfaller med hur krafterna ligger i seglet. Vi kan även 
öka fibertätheten i olika delar av seglet, där belastningarna är som störst.

2 FleXIbelt FIberVal
Mest intressant med G2 Membrane är den totala valfriheten. För varje segel väljs 
kombinationen av fibrer i dukens kärna, tjocklek på mylarfilmerna, taft på en eller 
två sidor. Resultatet blir att vi kan göra segel som uppfyller varje seglares egna 
speciella önskemål. 

3 DeSIGN
Magnus Woxén, med 4 Volvo Ocean Race varv runt jorden på meritlistan är  
designchef på Boding Segel sedan 2 år tillbaka. I Woxéns designteam ingår  
även ledande designers från Usa, England och Frankrike med bl.a. Americas  
Cup meriter. G2 Membrane segel ställer speciellt höga krav på designern som  
ju bygger hela duken/seglet genom att lägga ut varje fiber unikt för varje segel. 
Varje G2 Membrane segel från Boding Segel är mycket noggrant byggt och 
designat, oavsett om det är ett racingsegel för att vinna Åf Offshore Race eller  
om det ska tjäna som ett suveränt segel på semestern.

4 UV-SkYDD
En rullgenua måste skyddas mot UV-ljus. Mest bekvämt är att ha ett fastsytt 
UV-skydd längs akter- och underlik, då är seglet alltid skyddat när det är upprullat. 
För ytterligare bättre skydd rekommenderas ett rullgenuakapell. Boding Segel har 
en ny modell som går mycket lätt att hissa och riva. Kapellet kan ses antingen 
som ett komplement till det fastsydda UV-skyddet för att det ska hålla längre, 
eller som ett alternativ till fastsytt UV-skydd. Ska rullgenuan användas även för 
kappsegling så rekommenderas att endast kapell används som UV-skydd. Väljs 
endast kapell som UV-skydd, så måste kapellet hissas varje dag, gäller även 
under semestern.

5 racINGDetalJer
Boding Segels G2 Membrane har en mycket hög finish. Alu Racing trimlinelås, 
Vectran i trimlinor, kontrastband; alla dessa detaljer är standard. Som tillval finns 
long genua race zip-bag för enkel och skonsam segelhantering. 

6 bUkkomPeNSator och trIm
Parallellt med förliket sys 2-3 separata rader bukkompensatorer av foam, detta 
ger den bästa och mest skonsamma inrullningen. Bukkompensatorerna hjälper 
seglet att få en plan form vid segling med delvis inrullat segel. Övrigt trim.  
Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i vectran i både akter- och underlik. Fönster 
vid nedre tell-tales samt kontrastränder är standard.
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