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Kapell & Annat Sailpack är vår egen design 
byggd efter erfarenhet och utprovningar. 
Vår Sailpack är designad för att ge dig 
största möjliga nytta och bekvämlighet.
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Sailpack
Våra Sailpack tillverkas i 

belagd kapellväv som 
andas, samma som i 
sprayhood och tält .

Sailpack (9) träs i bomfliksrännan i 
bommen (8) med en profiltamp (12). 
Den har ett luft- och avrinningsnät (1) 
som ventilerar seglet och minskar 
risken för mögel.

Beroende på den totala längden av 
Sailpack är den utrustad med tre eller 
fler hållare för Lazy jacks (2). Lazy jacks 
ingår. Den främre hållaren är utrustad 
med en karbinhake (4) för att du ska 
kunna säkra Lazy jacks det vill säga ha 
dem i hamnläge när du inte seglar.

Lattor ingår och Sailpack är försedd 
med lattficka (3) på båda sidor.

Sailpack går framför masten (6). I 
fronten sitter ett blixtlås (5). Den som 
önskar kan öppna blixtlåset, vika in 
och säkra Sailpack bakåt. Då får man 
en ren mast och inte några lösa ändar 
som eventuellt kan fladdra.

På ovandelen sitter ett  längsgående 
blixtlås (11) för att kunna stänga 
sailpack när seglet är nere. Blixtlåset 
träs och stängs akterifrån.

Baktill sitter en hälla (10) för att 
Sailpack ska kunna spännas fast bakåt. 
Sailpack är försedd med en öljett (7) 
för att även kunna spännas framåt.

Kapell & Annat Sailpack är anpassad 
för att man ska kunna reva seglet. Där 
är utrymme för revlinor.

Sailpack går att få för icke lösfotade 
segel.
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1. Luft- och avrinningsnät
2. Hållare för Lazy Jacks
3. Lattficka
4. Karbinhake
5. Blixtlås
6. Mast
7. Öljett
8. Bom
9. Sailpack
10.Hälla
11.Blixtlås
12.Profiltamp

Vi har standardmallar som 
storleksmässigt passar alla 
båtmodeller. Har ni särskilda önskemål 
på mått ber vi er att ange dessa i 
samband med offertförfrågan på vår 
hemsida.

På Kapell & Annats Youtube-kanal kan 
du se en film som demonstrerar hur 
vår Sailpack används.
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