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Rullgenua crosscut dacronduk 2020. Modern design & långa 
inrullningsförstärkningar gör att seglet står bra även vid 
segling med delvis inrullat segel. Dacronduk från ledande 
duktillverkare bl.a. Dimension Polyant. Detaljer håller högsta 
kvalité och funktion. Boding Segels rullgenua i dacronduk är 
ett hållbart och lätthanterligt segel till ett lågt pris.

1 MATERIAL
Dagens dacrondukar är bättre än de för 10-20 år sedan. De är tätare vävda och bättre 
efterbehandlade. Resultatet är dukar som har bättre form, längre livslängd och samtidigt är de 
trevligare att hantera. Boding Segel jobbar framför allt med duktillverkaren Dimension Polyant. 

2 SKÄRNING
De fl esta dacrondukar är vävda för att skäras crosscut. Paneler som horisontellt sammanfogas. 
Det är en effektiv konstruktion för att kombinera bra form och lågt pris.

3 DESIGN
Boding Segels designteam utvecklar ständigt seglets design/form. Med samlad erfarnhet från 
4 ledande segel-designers från Frankrike, Kanada och Sverige - så är Boding Segel bland de 
segelmakerier som förmodligen lägger ner mest resurser på att utveckla perfekt design. Varje 
Boding Segel designas unikt, där vi tar hänsyn till varje båtägares unika förutsättningar. 

4 BUKKOMPENSATOR
Det ingår bukkompensator. Vi lägger fl era parallella smala kanaler i fallande längder med foam. 
Det påverkar seglet minst vid fullt utrullat segel, samtidigt som det ger en effektiv bukkompen-
sering när seglet används delvis inrullat. 

5 UV-SKYDD - WEATHERMAX65 UV-DUK
En ny rullgenua måste UV-skyddas. Antingen med ett fastsytt UV-skydd längs akter- och 
underlik och/eller ett rullgenuakapell, detta erbjuds som tillval till bra pris i samband med köp 
av nytt segel. Boding Segels rullgenuakapell 2020 är ett av marknadens mest välsydda kapell 
med alla tänkbara fi nesser. Fastsytt UV-skydd och kapell går att få i nya starka och lätta kapell-
väven WeatherMax (WM65 & WM80). För bästa prestanda och livslängd.

6 TRIM
Rullgenuan har långt utdragna förstärkningar längs akter- och underlik, så att seglet är förstärkt 
även vid segling med delvis inrullad genua. Rullgenuan förses med inrullningsmärken. Segel har 
trimlinor i akter- och underlik. Tell-tales & kontrastband ingår samt fönster vid nedre tell-tales.

7 ÖVRIGT
Säck ingår, som tillval erbjuds long rullgenua zip bag så seglet kan förvaras rullat i underlikets 
längd off-season vilket är mest skonsamt.

RULLGENUA
DACRONDUK CROSSCUT 

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

Duk Alt. 1:  ...............................................................

Tillval 1:  ..................................................................

Mastfabrikat: ...........................................................

Övrigt Alt. 1:  ............................................................

Tillval 2:  ..................................................................
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Pris Alt. 1:  ...............................................................

Tillval 3:  ..................................................................
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