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Nya generationenens laminatduk 2018. Valfri fiber läggs unikt 
för varje segel längs en kurva från horn till horn. Alla dukens 
komponenter (fiber, film, scrim, taft) kan bestämmas unikt för 
varje segel. Resultatet är mycket formstabila & lätta segel som 
är snälla att hantera och har lång livslängd. Bättre duk finns 
inte för aktiv nöjessegling och kappsegling.

1 VAL AV FIBER - G2 MEMBRANEDUKENS VIKTIGASTE PARAMETER
Genom att fibern vid tillverkningen kan lamineras böjd längs en kurva kan vi mer exakt få fibern 
att följa de verkliga lastriktningarna i seglet. Fibern används därmed mer effektivt, det behövs 
mindre fiber för att göra samma jobb (vi spar vikt). Varje segel/båtägare kan fritt välja fiber, som 
motsvarar önskemål (prestation/färg) för tänkt användningsområde. Vitt, gult och/eller svart. 
Fibermix kolfiber & technora black är lättast/stummast om kappsegling är fokus, technora black 
är suverän för premium cruising, spectra/dynema-fiberfamiljen är fantastiska fiber om du vill ha 
stumma lätta segel traditionellt vita.  

2 SEGELDESIGN - ÄNNU VIKTIGARE VID DESIGN AV G2 MEMBRANE SEGEL
Dagens moderna designprogram har ökat precision och stöd för att perfekt kunna överföra en 
datadesign till seglets faktiska form. För G2 Membranesegel gäller inte bara för designern att 
ge seglet dess optimala vingform. Det är designern som lägger alla fiber för tillverkning av duk. 
Boding Segel lägger stora resurser på design. Varje G2 membrane segel designas unikt. Vårt 
design team lett av Magnus Woxén består även av designers från Frankrike, Kanada m.fl. med 
både Volvo Ocean Race och Americas Cup meriter. 

3 TAFT - NYHET! MULTIFILAMENT
För extrem racing så ska taft slopas. Taften bidrar ej med styrka. Taft är dukens yttersta skydds-
skikt, som kan placeras på bara ena eller dukens båda sidor. För att ge duken ökad livslängd. 
De enda negativa aspekterna med taft är att den ger seglet ökad vikt och så kostar taft pengar. 
Nu finns sedan 2017 en ny multifilament taft (traditionellt har taft varit vävd) som väger knappt 
en tredjedel av vikten för traditionell taft. 

4 DETALJER - HUR VI BESTYCKAR DIN G2 MEMBRANE RULLGENUA
Liksom rullgenuer i dacron- och vanlig lamiantduk, så bör en G2 Membrane rullgenua som även 
ska användas delvis inrullad ha bukkompensator. Vi gör kompensator i separata smala kanaler 
i fallande längder för bästa kompensering vid segling med delvis inrullat segel. Långt utdragna 
förstärkningar längs akter- och underlik så att seglet är förstärkt även i revat läge. Trimlinior i 
akter- och underlik med race cleats. Tell-tales, tell-tales fönster, kontrastband och inrullnings-
märken. Säck. Som tillval erbjuds long genoa race zip bag för skonsammast förvaring. 

UV-SKYDD
En rullgenua måste UV-skyddas. Med fastsytt UV-skydd och/eller rullgenuakapell. Kappseglare 
bör avstå fastsytt UV-skydd (spara vikt) och bara ha kapell, som då måste hissas varje dag, 
även under semestern. Boding Segels rullgenuakapell 2018 finns i nya väven WeatherMax 80. 
Lättare, smidigare & starkare, en optimal väv för enkel hantering och lång livslängd. Nöjes-
seglare som väljer fastsytt UV-skydd rekommenderas att komplettera med ett rullgenuakapell 
helger/veckor under säsongen när båten inte används, det håller seglet fräschare över tid. 

RULLGENUA
G2 MEMBRANE 

Båttyp:  ....................................................................

Fibermix: .......................................Yta: ______m2

Fastsytt UV:  .............................................................

Mast:.......................Rulle:...............Ovan/box?: .......

Taft:  ........................................................................

Kapell:  ....................................................................

i:____________ m   J: ____________ m

Pris G2 Membrane: ..................................................

Tillval skot/fall/long genoa zip bag:  .........................
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