110% FOCK

ANTECKNINGSRUTA

G2 MEMBRANE 2019

År 2019 är det 11 år sedan patentet släpptes fritt att lägga
fiber böjda längs en kruva i laminatsegel. Boding Segel var
tidiga att blir största leverantör av dessa membranesegel.
Våra membrane håller högre kvalitet än någonsin. Idag finns
inte bättre segel för nöjesseglare och kappseglare med högsta
krav på form, låg vikt och skön hantering.
1 VALFRITHET - FIBER, FILM, TAFT - FÖR VARJE UNIKT SEGEL
G2 Membrane erbjuder full valfrihet. För varje unikt segel väljs kvalité och färg på bärande fiber;
vikt och färg på filmen, kvalité och färg på taft. Resultatet blir att vi kan göra segel som uppfyller
varje seglares egna speciella önskemål, både vad gäller prestanda (cruising och/eller racing)
och vad gäller färg (diskret vitt eller mer hightech ljustgrått, grått eller mattsvart).
2 SEGELDESIGN - ÄNNU VIKTIGARE VID DESIGN AV G2 MEMBRANE SEGEL
Modern design 2019. Bodings internationella design team jobbar i ledande designprogram och
maskinell utrustning för att perfekt överföra datadesign till seglets verkliga vingform. G2 Membranesegel från Boding Segel har Line Honor och klassegrar i Åf Offshore Race, flera pallplatser
i SeaPilot2Star och segrar i Huyndai Cup och Lidingö Runt. Men merparten som köper G2
Membrane väljer duken för att njuta perfekt segling och enkel hantering på semestern.
3 G2 MEMBRANE- AVANCERAD TEKNOLOGI 2019
Det som gör G2 Membranesegel så effektiva, är att högpresterande fiber (kolfiber, technora,
dynema, twaron m.fl.) läggs tätt (många tunna - ej få tjockare) och lamineras inuti laminatet
(ligger helt stilla). Då är fibern som mest effektiv. Ger högst formstabilitet, lägst vikt och hög
kvliatet på laminat ger lång livslängd.
4 DETALJER - HUR VI BESTYCKAR DIN G2 MEMBRANE 110% FOCK
Vi designar moderna 110% fockar med positiva offensiva akterlik som bärs av 3-5 lattor.
Vertikala lattor parallella med förliket för rullfockar, horisontella lattor för segel som ej rullas. Vi
använder alltid profilerade lattor för att kombinera styrka i akterlik samtidigt som lattan följer
seglets insydda form. Trimlinior i akter- och underlik med race cleats. Tell-tales, tell-tales fönster
& kontrastband. Säck. Som tillval erbjuds long jib race zip bag för skonsammast förvaring.

4

UV-SKYDD
En rullbar 110% fock 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 2019 finns i nya väven
WeatherMax 80. Lättare, smidigare & starkare, en optimal väv för enkel hantering och lång
livslängd. Nöjesseglare 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.

1

3

2

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

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

i:____________ m J: ____________ m

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

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

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

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

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

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