RULLSTOR
G2 MEMBRANE
Boding Segel rekommenderar alla båtägare
som överväger att köpa ett rullstorsegel med
lattor, att beställa Boding Segels senaste
produkt, RULLSTORSEGEL G2 MEMBRANE.
Det är samverkan av många små detaljer som
avgör om ett rullstorsegel med lattor är lätt
eller svårt att rulla in och ut. Boding Segels
RULLSTORSEGEL G2 MEMBRANE har noga
utvecklats och vi har lagt ner mycket jobb för
att optimera var och en av de detaljer, som
tillsammans gör ett rullstorsegel snabbt, stort
och säkert att hantera.

•

Vi använder en  4-skikts G2 Membrane-duk i seglet.
Den har flera fördelar.

•

G2 Membrane, är den nya generationens laminatduk,
suverän form.

•

Begränsningen till 4-skikt gör duken smidig, den går
att rulla tight.

•

G2 Membrane ger dig som kund valmöjlighet att välja
fiber (påverka seglets färg och form).

•

Förstärkningarna lamineras unika för varje G2
Membrane-segel och kan dimensioneras exakt. Det
är speciellt viktigt på rullstorsegel att förstärkningar i
hals- och fallhorn är så lätta/mjuka/smidiga som det
går.

•

Lattfickor lamineras helt tight mot duken, bygger
nästan ingenting och mindre kanter som sticker upp,
som kan fastna vid in- och utrullning av seglet.
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KLOKA SEGEL

STORSEGEL VEGA

Storsegel, dacronduk, 2 fullattor, 2 rev, komplett 8.900 kr.
Bomkapell 1.950 kr.
Storskot Rutgerson Biscaya 4:1. inkl 10mm skotlina 790 kr.
SUCCÉ! Rodkick Selden 05. Inkl gasfjäder (inkl. fästen) 1.900 kr.

RULLGENUA VEGA

Kevlar i all ära, men du tycker kanske att det är roligare att
utrusta din Vega med en gennaker eller en praktisk rodkick.
Segel, kapell och tillbehör kan snabbt levereras till Vegaägare
i Sverige, Norge och Danmark.
Priser gäller t.o.m. juli 2008.

Rullgenua i dacronduk inkl fastsytt UV-skydd 8.900 kr.
NYHET! Rullgenuakapell. Långt blixtlås inkl snörplinor 2.400 kr.
Genuafall 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 690 kr.
Genuaskot. 10mm Polybraid 24 flätad. 2x11m 190 kr.

FURLEXPAKET VEGA

Furlex 100S-5, anpassning av befintligt genua 9.200 kr.
Furlex 100S-5 rullsystem + ny rullgenua med UV-skydd 16.800 kr.
Furlex 100S-5 rullsystem + ny rullgenua i laminatduk
och kapell 19.900 kr.

GENNAKER VEGA

NYHET! Gennaker inkl gennakerrulle 13.500 kr.
Gennaker triradial i 0,9oz nylonduk. Yta 43 m2 8.500 kr.
Anpassning befintlig spinnaker till gennaker 1.100kr.
Gennaker strumpa 2.300 kr.
Gennaker Peke. Båtsystem HP65 2.950 kr.
Gennakerfall. 8mm spectra från Liros Ropes. Inkl hake 690 kr.
Gennakerskot. 8mm Herkules 32-flätad. 2x18m 290 kr.
Halshornslina inkl halshornsblock till gennaker 250 kr.

Produktexempel ur butiken:
8mm spectra gennakerfall från
Liros Ropes. Plastimo snabbhake.
Pris för Vega: 690 kr

För övriga segel till Vega skriv till vega@boding.se eller ring 08-745 12 20.
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TEKNISK INFORMATION OM
STÅENDE LATTOR
Bodings rullstorsegel G2 Membrane, har 5
stående lattor, som bär en akterrunda på
seglet. Seglet har även mer form än ett segel
utan lattor. Resultatet blir att seglet drar
bättre i både lätt och frisk vind.

•

Vi bygger seglets akterrunda med hjälp av 5 st
stående lattor.

•

Fler korta lattor gör att aldrig mer än 2 lattor
överlappar varandra inne i masten när seglet är
inrullat. Detta har visat sig mkt viktigt när det gäller
att minimera det upprullade seglets volym.

•

Vi har tagit fram en 8.5mm rund avsmalnade latta
som är perfekt i rullstorsegel. Varje enskild mast
avgör vilken dimension på latta som är möjlig (ibland
fungerar endast 6mm lattor).

•

5 korta lattor ger även en lättare hantering vid
montering av segel höst och vår.

ÖVRIGA DETALJER
Vi har även testat en speciell coating – segelytan behandlas
så att den blir glatt. Det resulterar i att seglet går lättare
att rulla in och ut – både på grund av det faktum att det blir
mindre friktion mot mast, men också av det faktum att när
det upprullade seglets ytor är coatade så glider de lättare
mot varandra, vilket gör att seglet blir tightare upprullat.
Skriv till info@boding.se så återkommer vi med ett förslag
på en G2 Membrane Rullstor till just din båt.
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