
1 MATERIAL
Dacronduk (polyesterväv) tål stora påfrestningar under många år. Du-
ken är oöm och slitstark. Dukvikt och finish väljs noga utifrån båt och 
ändamål. Vi använder dacrondukar från Dimension Polyant, Conten-
der, Challenge och Bainbridge. 

2 SKÄRNING
Crosscutskärning. Våder ligger vinkelräta mot akterliket. Det är den 
mest effektiva skärningen för vävda dukar. Med crosscutskärning ska-
pas bästa möjliga prestanda och lång livslängd för vävda dukar.

3 DESIGN
Rullgenuor för cruising gör vi vanligtvis något mindre än en tradi-
tionell genua 1. Högre skuret underlik, vilket ger bättre sikt samt en 
skotvinkel som gör att seglet kan revas/rullas in utan att man behöver 
flytta skotpunkten. En rullgenua som skall kombineras för cruising- 
och klubbkappsegling gör vi dock på maxmått enligt LYS.
  

4 BUKKOMPENSATOR
Parallellt med förliket sys 2-3 rader bukkompensatorer av foam. De 
hjälper seglet att få plan form vid segling med delvis inrullat segel.

5 REVFÖRSTÄRKNINGAR
Vi gör extra långa förstärkningar från fallhorn längs akterlik samt från 
halshorn längs underlik. De gör seglet starkt där det blir stora påfrest-
ningar vid segling med delvis inrullat segel.

6 TRIM
Markeringar längs underlik som referenspunkter vid revning. Telltales 
på tre nivåer. Trimlina i akter- och underlik. Som tillval finns fönster för 
telltales samt trimlinjer.

7 UV-SKYDD
Rullgenuan måste UV-skyddas. UV-strålar försvagar duk och sömmar. 
Fastsytt UV-skydd längs akter- och underlik på rullgenuan är vanligast 
samt mest bekvämt. Alternativet är ett rullgenuakapell som hissas upp 
över den inrullade genuan. Kapell skyddar även mot regn och smuts.

8 NYHET TRIMLINA I UNDERLIK
Racing trimlinelås som standard. Låset förseglas 
med duk för att undvika att något fastnar vid 
stagvändning och gör det stormsäkert.

9 NYHET TRIMLINELÅS
Aktiva familjeseglare vill kunna kontrollera kjolen. 
Trimlina i både akter- och underlik är standard på 
alla Bodings rullgenuor. 

Boding Segels rullgenua i dacronduk är perfekt för 
cruisingseglare som vill ha en slitstark rullgenua till ett 
bra pris. En rullgenua i dacronduk är lätt att hantera 
och kommer tjäna båten under många sjömil. 
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