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Boding Segel designar och tillverkar varje lazybag unik. Olika segel till samma båttyp bygger ofta 
olika volym beroende på utförande, så som antal genomgående lattor, travarsystem, dukkvalitet 
m.m. Boding Segels lazybag tillverkas i ett stycke för maximal bekvämlighet. Hög fi nish på sömnad 
och detaljlösningar.

1 DESIGN
Lazybag i ett stycke. Unik passform för din båt och ditt storsegel. 
Utmärkande för Boding Segels lazybag är låga väggar och bredare 
tak, ger en ”ås-effekt” med högsta punkt i kapellets centrumlinje. 
Dels mest effektivt för vattenavrinning, dels stör låga väggar seglet 
mindre vid segling. Taket försluts i kapellets centrumlinje med ett 
blixtlås av hög kvalité. 

2 BOMLIK
Boding Segels lazybag förutsätter ett lösfotat bomlik, lazybag 
har replik som träs i bommen. Vi gör om storsegel med replik till 
lösfotade segel till rabatterat pris vid beställning av lazybag. Båtar 
som saknar bomliksränna (t.ex. kolfi berbommar), då görs 3-6 
webband med kardborre montering av lazybag på bom. 
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3 LATTOR
Det ingår 2 lattor (en på var sida). Runda lattor som är delningsbara 
för enkel transport. Lattan ger stabilitet åt lazybagen så den sväljer 
seglet bättre och lattorna gör även att lazybagen hänger snyggare. 
Lattor monteras från mast och akterut. 

4 LAZYJACKS LINOR
Lazybag kommer med lazyjacksnät förmonterat med 4 fästen 
per sida. Du kopplar på dina befi ntliga lazyjackslinor ca 4m ovan 
bommen. Har du ej lazyjacks sedan tidigare fi nns det som tillval att 
beställa mast- eller spridarfästen med block och lina för rabatterat 
pris i samband med köp av lazybag.

5 TRYCK MED BÅTTYP ELLER BÅTNAMN
Det blir vanligare att båtägare vill trycka något på lazybagen. Det 
gäller ytan där Boding Logo sitter på nedan bild, ca 80cm bred och 
ca 60cm hög. Vi målar efter digital fi l - båtnamn eller båttyp. Kostar 
ca 800 - 1800 kr för att måla på båda sidor, beroende på hur logo 
och/eller text ser ut. 


