GENNAKER

Magnus Woxén
Chefsdesigner, Boding Segel

Boding Segels gennakerprogram 2013. Fullständigt utbud
av gennakrar för både nöjessegling och kappsegling.
Framtaget av Boding Segels chefdesigner Magnus Woxén,
4-faldig Volvo Ocean Race jordenruntseglare och därmed
en av Sveriges mest erfarna undanvindseglare både som
segeltrimmare och rorsman.

SEGLA GENNAKER – GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Gennakern är en korsning av en spinnaker och en genua. Den har samma
lätta nylonduk som spinnakern men skotas enkelt som en genua fast med
en skotpunkt längst akterut på båten. Någon spinnakerbom behövs inte.
Hissas och rivs gennakern med en strumpa eller med en gennakerrulle,
så är det lika lätt att sätta gennaker som att vrida om nyckeln till motorn.

GENNAKERNS DESIGN OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Boding Segels gennakerprogram 2013 är mycket mer än ledande design.
Woxéns 1000-tals timmars gennakersegling jorden runt, bär stor erfarenhet vad som krävs i dukar och detaljarbeten för att klara alla påfrestningar,
det gäller för kappseglare så väl som för långseglare och nöjesseglare.
Behöver båten anpassas alls och i så fall hur för att segla gennaker med
rulle eller strumpa? Vilken typ av gennaker är bäst att välja för att komplettera en genua eller en självslående fock? Boding Segel syr gennakern
unik för din båt. Gennakerns storlek, form och djup designas helt utifrån kundens önskemål om användningsområde. Vi tar hänsyn till var
gennakern ska halsas (nära förstag, i stävankarbeslag eller på bogspröt/
peke), vilka segel gennakern ska komplettera och så SRS optimeras seglet
om sådana kappseglingsambitioner finns.

GENNAKER - DUK, FÄRG, DETALJER & TILLBEHÖR

Varje Boding Gennaker håller högsta klass på hantverk, sömnad, duk och
design. Laserskurna paneler, rostfria ringar i horn är ”bandade” in i förstärkningarna (lättast och starkast). Du väljer själv färg och mönster. Vi
överväger dukvikt och dukkvalité noga för din båt och hur du seglar. Varje
Boding Gennaker levereras med tillbehör från ledande tillverkare. Boding
Segel har agenturen i Sverige och Norge för den världsledande och mest
sålda gennakerstumpan. Alternativt levereras gennakern med Seldéns
nya gennakerrulle GX Topdown.
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Stockholm.
Tel 08-745 12 20
stockholm@boding.se

Göteborg.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

Malmö.
Tel 040-15 99 65
malmo@boding.se

Oslo.
Tel +47 23 22 99 00
oslo@boding.se

