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G2 Membrane ST-fock (självslående Fock) 2017; 
Det senaste inom segelteknologin. Nya generatio-
nens laminatduk. Fibrerna i dukens kärna kan 
nu lamineras böjda, ett så kallat curved fiber 
laminate. Idag finns inte bättre segel för nöjes-
segare och kappseglare med högsta krav på form, 
vikt 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
Varje ny G2 Membrane ST-fock måttsätts optimalt och designas unik, både vad 
gäller fiberlayout och form. Fyrfaldige VOR jordenruntkappseglaren Magnus Woxén 
är designchef och utvecklar ständigt design tillsammans med 3 internationellt 
meriterade designers. Seglet ges en perfekt, modern och effektiv vingform. 

4 LATTOR
Varje G2 Membrane ST-fock ges en modern stor yta. Akterrundan bärs av 3-5 
lattor. Traditionellt hissade segel utan rullsystem byggs med horisontella lattor.
Självslående rullfockar har 3-5 vertikala lattor alt. rullbara horisontella lattor.
Profilerade high performance lattor ingår alltid vid köp av G2 Membrane segel.

5 RACINGDETALJER
Boding Segel ST-fock i G2 Membrane duk har en mkt hög finish på detaljarbeten. 
T.ex. vectran i trimlinor inkl alu racing trimlinelås (2:1 utväxling på större segel).
Alla dessa detaljer är standard. Som tillval finns long jib race zip-bag för enkel och 
skonsam segelhantering.

6 TRIM
Tell-tales på 3-4 nivåer. Fönster vid nedre tell-tales. Konturband. Clewboard i 
skothorn med flera alternativa skotpunkter.
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