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Storsegel G2 Membraneduk 2020. Bärande fiber 
laminerad längs en kurva inuti laminatduken. 
Ledande teknologi 2020 för att få segel med 
perfekt form, låg vikt och mjuk hantering. Bättre 
segel finns inte för kappseglare och aktiva nöjes-
seglare som vill unna sig det bästa.

1 BÖJDA FIBRER 
Fibrerna i dukens kärna lamineras böjda. Fibern kan då mer precist placeras så att 
den sammanfaller med hur krafterna ligger i seglet. Vi kan även öka fibertätheten 
i olika delar av seglet, där belastningarna är som störst.

2 FLEXIBELT FIBERVAL
G2 Membrane erbjuder full valfrihet. För varje unikt segel väljs kvalité och färg på 
bärande fiber; vikt på film eller ”filmless”, 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). 

3 DESIGN
Modern design 2020. 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. 

4 LATTOR
Våra storsegel 2020 byggs med moderna utbyggda akterrundor som optimeras/
maximeras, i förhållande till akterstaget. G2 Membranesegel utrustas med profi-
lerade performance lattor som följer seglets givna form och avlastas vid masten 
med med lågfriktion travare/vagnar för att seglet ska gå lätt att hissa och riva. 
Varje unik offert specificerar vad som ingår (lattor/vagnar) och vad som går att 
välja till/uppgradera som ”möjligt tillval”.

5 G2 Membrane - avancerad teknologi 2020
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.

6 DETALJLÖSNINGAR OCH TRIM
G2 Membranesegel har moderna detaljlösningar med hög kvalitet. Trimlinor med 
race cleats, tell-tales, kontrastband, cunningham, klassymbol och segelnummer är 
standard. Overhead leechline, fathead, blocklösningar vid rev är ”möjliga tillval”, 
allt är möjligt för att optimera G2 Membranestorseglets form och funktion.
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