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Het grote seaEQ-Weather-Sail (WS) is de perfecte bescherming tegen de bran-
dende zon en werkt ook bij wind en regen.

Het seaEQ-Weather-Sail is trouwens de ideale beschutting in de haven en zorgt voor 
uw privacy. Het WS wordt makkelijk aan boord bevestigd, afhankelijk van het weer 
aan de railing of het dekbeslag en bijvoorbeeld aan de grootzeilval naar boven 
gespannen.

Met hulp van vijf bijkomende bevestigingslussen laat het seaEQ-Weather-Sail 
zich makkelijk in elke richting afspannen. Het WS is opgevouwen overal 
aan boord eenvoudig op te bergen. De lichte polyester stof is zeer scheur-
bestendig en gaat daardoor erg lang mee.

Eigenschappen:

  zichtbescherming en daardoor meer privacy bijv. in 
 de haven.

  biedt een grote bescherming tegen zon, wind 
 en regen.

  hoogwaardig afgewerkt voor duurzame be-
 scherming.

  super stevig, licht, makkelijk op te bergen. 

  geen metalen bestanddelen.

  makkelijk te hanteren.

  mooi design.

Variant:

Het seaEQ-Weather-Sail is verkrijgbaar in de volgende uitvoering: 
WS 270 white: Driehoekzeil, kleur wit, breedte 3 m, hoogte 3,20 m. 
Rondom stevig afgewerkt met een genaaide polyesterboord, 
iedere hoek voorzien van bevestigingslussen, vijf extra bevesti-
gingslussen. Gewicht: ca. 800 g.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Materiaal:

Het seaEQ-Weather-Sail is  gemaakt  van een sterke eenzijdig gecoat polyester stof. 
Het seaEQ-WS is rondom stevig afgewerkt met een genaaide polyesterboord. 
De bevestigingslussen zijn met sterke naden aan het zeil vastgenaaid. Zonder metalen 
bestanddelen. 

Na het seizoen uit het zonlicht opslaan zodat de kleuren langer goed blijven.

seaEQ-OnDeckSystems zijn makkelijk te hanteren, stevig en flexibel inzetbar.


