Vinterkapell
Med ett vinterkapell från Kapell & Annat behöver du aldrig oroa dig för blåsiga
vinter- och höstdagar. Våra vinterkapell är designade för att ligga mjukt och fint
mot båten trots hårda vindar. Kapellen klarar även belastning i form av snö och tö.
Vi kan tillverka dessa kapell i fibertexduk som har viss andningsfunktion och ger
bättre miljö i båten under vinterhalvåret.
Så går det till
Vi kommer ut till din båt
för att skapa en mall av
båten. Om du har ett
befintligt stativ och båten
står på land använder vi
oss av det, annars finns
stativ att köpa som tillval
från oss. Då bygger vi det
på plats direkt på din båt.
När det är klart syr vi
kapellet som levereras till
dig.
Med eller utan rigg?
Det blir vanligare och
vanligare att båtarna
ligger i vattnet över
vintern eller tas upp med
riggen på. Vi anpassar
oss efter dina önskemål.
Fibertex eller PVC
Kapellen tillverkas i
Fibertex eller PVC.
Specifikationer på
Fibertex hittar du på
nästa sida. Fibertex andas
men klarar inte lika hög
belastning av t.ex snö
som PVC. Vart du förvarar
båten bör därför påverka
ditt val.

Öppningsbara delar
Vi syr in öppningsbara delar för att du lätt ska
kunna ta dig in och ut ur båten under tiden som
båten förvaras.
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Specifikationer Fibertex F-43S UV
Special
Egenskap

Testmetod

Genomsnittsvärde

Brottgräns MD

EN ISO 10319

13,0 kN/m

Brottgräns CD

EN ISO 10319

17,0 kN/m

Utsträckning MD

EN ISO 10319

50 %

Utsträckning CD

EN ISO 10319

50 %

Brottgräns MD

ASTM D-117

480

Brottgräns CD

ASTM D-117

350

Vikt

EN ISO 9864

300 g/m2

Tjocklek vid 2 kPa

EN ISO 9863-1

1,8 mm

Färg

Grå

Råmaterial

Polypropylene

Hållbarhet/slitstyrka

• UV stabiliserad till 5 år av
livslängd.
• Bioresistent, attackeras
inte av mögel och ruttnar
ej.
• Återvinningsbar.
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