Vår „FatFurl“ er et rulleseil som gir
god fart og ser
supert ut!

Komfort får du på
kjøpet!

Frem til nå har vi produsert over 3.000 m2 FatFurl seil.
Vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde båteiere som
rapporterer om en real boost og gode regatta resultater.
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Vi har utstyrt mange ulike båter fra 30 – 60 fot:
Bavaria 31, 32, 35 Match, 37, 40, 42 Vision, 50 Vision.
HR 310, 34, 36, 37, 372, 39, 412, 46, 48, 55, 64.
Faurby 36, 363, 396, 424.
Hanse 320, 430, 495.
X-Yachts 95, 332,
Cayenne 41
Olsen 370
Omega 42
Elan 350

De røde feltene viser økningen av seilarealet
sammenliknet med tradisjonelle seil

Ta vare på seilene dine! Sjekk og vedlikehold er viktig for å bevare de i mange år.
Vedlikehold eller reparasjon av seil

Omsøm eller forsterkninger – reparasjon eller oversyn – utskifting
av paneler – montering av seilnummer – et ekstra rev …listen er
lang. Vi har ekspertise og utstyr for å utføre de aller fleste små og
større jobber.
Er jobben for stor for oss i Tønsberg, har vi støtte fra Elvstrøm
Sails hovedloft i Aabenraa, Danmark, som med sitt designteam og
alle sine erfarne seilmakere mer enn gjerne bistår oss.

Seilsjekk/Oversyn

Vi anbefaler at du regelmessig sjekker seilene dine. Dette kan
forhindre at små skader utvikler seg til kostbare reparasjoner
eller i verste fall skader om bord ...eller en ødelagt seilas.

Pris for seilsjekk Kr. 500,-

Vi kontakter deg dersom reparasjoner bør foretas.
Be gjerne om vår prisliste.

Forleng levetiden på dine seil. Miljøvennlig, skånsomt og effektivt.
Ønsker du kun skylling (d.v.s. ikke såpevasking) er dette også en
mulighet hos oss.

Rens/Skylling

Vask

Lufting/Tørking:

Opp til 10 m2

600,-

800,-

Opp til 20 m2

800,-

1.100,-

Opp til 30 m2

900,-

1.400,-

Opp til 40 m2

1.200,-

1.800,-

Opp til 50 m2

1.450,-

2.000,-

Over 50 m2.
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Kr. 15,- pr. m2

priser på forespørsel

Ekstra skittent. Bestill dobbel vask. Tillegg 50% av pris. Alle priser er pr. seil

Seilhotell

I perioden 1. oktober til 1. april:
Lagerpris på størrelse pr. seil fra 10m2 kr. 100,til 50 m2 kr. 400,- .Et begrenset antall lagerbokser fra kr. 1.800,-

Formsydde trekk og andre mindre
reparasjoner

Trekk for tildekking av møbler, styrekonsoller, båter eller andre
større ting. Ta kontakt for oppmåling og pris.
Vi skifter glidelåser og plastvinduer på kalesjer/partytelt/sprayhood. Har du noe som skal repareres?

Optimal beskyttelse av ditt rulleforseil

Har du ikke UV duk men ønsker å beskytte seilet ditt kan vi legge
på UV duk eller du kan benytte et Furlcover.

FurlCover´et heises ved hjelp av spinnaker-/genaker fallet og
lukkes ved hjelp av den lange glidelåsen samtidig. Enkelt og greit
- også helt alene. I tillegg til glidelåsen er FurlCover utstyrt med
en rekke snurpeliner som går i kryss. Dette tillater at man unngår
flagring i frisk vind.

Beskytter seilet ditt mot sol, sur nedbør og salt. UV-duken er en
”slitasje-del” og man må forvente at denne må byttes ut etter
noen års tjeneste. Vi ser stadig mye utslitte UV-beskyttelser og
anbefaler deg å sette på ny dersom seilet ditt ellers er like godt.
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Vask og tørk av seil

Ikke pakk bort fuktig seil! Hos oss har du også mulighet til å bestille
kun tørking. Seil som vaskes leveres selvfølgelig ferdig tørket

UV-duk

Priseksempler

Ring til oss for pris på din båt!

HR 312 + HR 352 std.
Bavaria 31 Cr
Bavaria 34
Bavaria 42 Cr
Benetau Ocenanis 323
Najad 373
Hanse 400E

Ordinær pris

Montering*/UV Duk

5.700
5.100
5.600
7.200
5.400
6.500
6.900

Tilbudspris

Montering*/UV DUK

4.850
4.350
4.750
6.100
4.600
5.500
5.900

Elvstrøm Sails sitt FurlCover er og blir den beste måten en
rullegenua eller rullefokk kan benyttes på og som igjen gir seilet
en markert lengre levetid. Trekket beskytter seilet mot skadelige
UV-stråler, smuss og nedbør.
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Oppmåling

Det er nå – før båten går på land og pakkes inn – vi enklest og
rimeligst kan måle båten din.
Pris for oppmåling ved vår brygge fra kr. 1000,- til 1.500,(opp til 50 fot)
Evt. tillegg for 2 master.

Seilforeninger/Service/Henting

Båter over 50 fot: Pris på forespørsel.

Vi er åpne for ønsker om å holde foredrag med evt. oppfølging på
vannet til våren. Det er også mulig å booke en kveld hos hvor vi
holder et foredrag/kurs e.l. Ta kontakt med oss og vi ser hva vi kan
klare å få til sammen med dere.

Handler du seil hos oss i høst krediterer vi fakturaen for
oppmålingen ved vår brygge på Jarlsø.
(Du er ikke forpliktet til å bestille seil hos os om vi måler opp
båten din.)

Er dere mange som går sammen ved f.eks opptak/utsett av båt
kan det arrangeres en felles-transport av seil til/fra service/
vask. Ta kontakt så vil vi forsøke å legge til rette slik at transportkostnadene for den enkelte blir minimale.

HØST-TILBUD
Prisene viser kun eksempler. Vi har tilbud til alle.
Gjelder ved bestilling i september 2014.
Seiltype

Båt
HR 312
HR 352
Oceanis 323 Clipper
Bavaria 31 CR
Bavaria 34 AC
Najad 373
Hanse 400E

Fullspilet storseil
Rullegeua 140 %
Rullefokk
Fullspilet storseil
Fullspilet storseil
Rullestorseil
Selvsl. rullefokk

Radial/
EPEX
Laminat
Cross-cut
High-end
Mid
Budget
Eksempler
25.700
23.400
16.600
36.600
31.500
18.200
(3)
(4)
(4)
27.900
20.300
12.000
25.000
21.100
12.500
30.000
28.100
20.100
(1)
(1)
(2)
37.500
33.900
16.800
(3)
(4)
(4)
44.500
29.900
17.500

Alle seil er utstyrt med alt nødvendig tilbehør:
Revekompensator, UV –beskyttelse, trimmeliner,
seilnummer, 2 rev, sleider, lus, seilsekk.
Eventuell frakt fra Tønsberg tilkommer. Forbehold
om trykkfeil.

EMS Max 5+3 spiler
Rullestorseil 5 korte spiler (mindre areal enn EMS Max)
(3)
”Fat-furl” 2 + 2 spiler
(4)
Rullefokk; 4 spiler (mindre areal enn ”FatFurl”).
(1)

(2)

Få en enda bedre seilopplevelse
Oppgradere eller bytte ut gamle seil?

Vi lever av og for seiling -og salg av seil er vårt hoved-produkt.
Sammen med deg kartlegger vi hva du er mest tjent med og hva
som dekker ditt behov best. Vi hjelper deg med en plan hvor
du også kan bygge på med nye seil etter hvert. Spør oss om
alternativer.
Elvstrøm Sails A/S, Danmark, er Europas største produsent av seil
og vi har naturligvis fordelen av gunstige råvarekjøp og det beste
innen utvikling og design. Vår egenutviklede EPEX membran er i
særklasse.
Bildene viser nytt og gammelt seil til Wasa 55.
Det nye seilet er EPEX Fatfurl.

Her kan du levere seil til service/vask eller bestille nye seil:
BERGEN
Tlf.: 5555 7450
Innseiling til Tønsberg

Vi disponerer brygge
på Jarlsø ved Tønsberg

ARENDAL
Tlf.: 3703 6900
SARPSBORG
Tel: 9177 0253
HARSTAD
Tel: 7701 7111

Tel: 7707111 Elvstrøm Sails Norge A/S
Jarlsøveien 50 , 3124 Tønsberg, Tlf.: 3341 4141
info@elvstromsails.no - www.elvstromsails.no

www.elvstromsails.no

