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Albatross Segel
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V1 Segel är för dig som prioriterar livslängd och ekonomi!
Nya segel minskar krängning och ger mer fart, höjd samt enklare, säkrare och bekvämare segling.
V1 segel sys i vävd premium duk för bästa livslängd, ekonomi, seglingsegenskaper och säkerhet vid cruising och långfärdssegling.
V1 segel är för dig som prioriterar livslängd, prestanda och säkerhet.
V1 segel sys i vävd premium duk. Denna duk föredras av långfärd och cruisingseglare för sin långa livslängd och höga prestanda.
V1 segel sys i den av Albatross Segel utvecklade A-cut. Detta ger extra lång livslängd och maximerad prestanda.
Under de senaste 25 åren har V1 segel använts av många Jorden runt seglare.
För mer info gå in på vår hemsida: albatrossegel.se
För dig som seglar entypsklass som endast tillåter segel i vävda dukar, syr vi med framgång V2 segel.
Kontakta oss för mer info.

V1 / V2 Stor

V1 / V2 Genua

V1 / V2 Fock
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V1: Standard segel för Malö 37, 40, 43, 47

V1 seglen sys i den vävda premium duken AP HMTO UVi
AP HMTO UVi väven är konstruerad för att ge perfekt förhållande mellan tråd riktning och diagonal stabilitet för bästa formstabilitet.
Preformens orienterade AP HMTO UVi är en vävd duk som är framtagen för att klara tuffa krav. Duken måste klara att hålla formen
i ett brett vindregister under lång tid.
AP HTP Plus UVi är en maximalt formstyv duk för för racing segel där klassreglerna endast tillåter segel i vävda dukar. Dessa segel
kallar vi V2.

AP HMTO premium linje av segelduk är producerad med den nya UVi teknologin.
Med den nya UVi tekniken så har UV-skyddet för bättrats med 10-15% vilket ger en mycket förbättrad livslängd.

V1 Rullstor

V1 Rullgenoa

V1 Rullfock
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C1 Ultra Segel är för dig som vill ha slitstarka segel med
prestanda!
Nya segel ger dig bredare vindregister och större kontroll av krängning. Detta gör att du minskar segelhanteringen, ökar farten,
säkerheten och bekvämligheten.
C1 Ultra Seglen sys i premium sandwich laminat med skyddande vävd duk (taffetta) som är UVM behandlad på var sida om scrim
bestående av Ultra/polyester fibrer för bästa slitstyrka och formstabilitet.
C1 Ultra är högprestanda crusingsegel för dig som önskar det extra skydd konstruktionen ger.
C1 Ultra seglens sys i den av Albatross Segel utvecklade A-cut. Detta ger extra lång livslängd och maximerad prestanda.
C1 Ultra seglen sys i nyheten FLex Ultra UVM sandwich laminat med UVM finnish, vilket gör att C1 seglen nu även ersätter vår
tidigare C2 konstruktion.

C1 Ultra Stor

C1 Ultra Genua

C1 Ultra Fock
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C1 Ultra: Preformens uppgradering för Malö 37, 40 och 43

C1 Ultra seglen sys i premium sandwich laminatet
FLex Ultra UVM.
FLex Ultra UVM står för ”fill laminat extra x med ultra fiber”. FLex Ultra UVM är framtagna för preformens crusing segel.
Grunden i FLex Ultra UVM laminerade scrim konstruktion är starka fill och warp fiber I ultra/ polyester med extra 20 dubbel X fibrer
för att ta hand om diagonalkrafterna i seglet.
Tack vare den unika konstruktionen i FLex Ultra UVM scrim, hanterar laminatet olika kraftriktningar. I kombination med A-cut,
hanteras alla krafter i seglet upp på ett mycket effektivt sätt.
FLex Ultra UVM i kombination med A-cut ger unik konstruktion för att ta hand om kraft riktnings förändringar i seglet vid t.ex.
hårdvindstrim eller vid revning.
FLex Ultra UVM skyddas av UVM behandlingen som förbättrar skyddet mot uv-strålning och minskar risken för jordslag.

C1 Ultra Rullstor
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C1 Ultra Rullgenoa

C1 Rullfock
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5

1.
2.

FLex Ultra L
FLex Ultra L
FLex Ultra M
FLex Ultra H

3.
4.
5.
6.
7.

FLex Ultra UVM - extra bra formkontroll.

Antimikrobiell UV skyddad taffeta som
skydd mot jordslag och skav från rigg.
PET film med SPF + UV för formstabilitet och UV-skydd.
20 graders fibrer tar hand om diagonal
krafter i övre delen av akterlik, fall, hals,
och skothorn.
Ultra fibrer för formstabilitet och
livslängd.
Fill och warp fibrer är grunden och
skapar styrka och formstabilitet.
PET film med SPF + UV för formstabilitet och UV-skydd.
Antimikrobiell UV skyddad taffeta som
skydd mot jordslag och skav från rigg.

C3 DYS Segel är för dig med båt + 40 fot och vill ha
maximal prestanda för långfärdssegling
Nya segel ger besättningen möjlighet att kontrollera krängning och balans. Det ger en mycket förbättrad prestanda och komfort.
C3 DYS seglen sys i premium sandwich laminat med dynema väv som bas med skyddande UVM behandlad vävd duk (taffetta) på
var sida bästa slitstyrka och formstabilitet.
C3 DYS segel är val #1 för långfärds seglaren som kräver maximal prestanda av seglen. Formstabilitet och hög brottgräns ger segelform och tillförlitlighet för många distans.
C3 DYS segel är tåliga segel för enkelhantering vid långfärdssegling.
C3 DYS seglen sys i den av Albatross Segel utvecklade Triradial VF skärningen. Denna skärning utnyttjar dukens egenskaper för
maximal formstabilitet och goda seglingsegenskaper.

C3 DYS Stor

C3 DYS Genua

C3 DYS Fock
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C3 DYS: Preformens uppgradering för Malö 47.

C3 seglen sys i premium dyneema sandwich laminatet DYS.
Utvecklingen av DYS Offshore Teknologin har resulterat i en serie dyneema sandwich laminat som kombinerar enkel hantering och
max tillförlitlighet med högsta brottsstyrkan och uv tålighet.
Total kontroll av varje steg i produktionen av DYS unika konstruktion ger en stark kärna av dyneema väv som bas omgiven av film
och skyddad av en tät vävd uv-skyddad ripstop taffeta på utsidan.
Resultatet är en högpresterande segel duk med hög rivstyrka, minimalt töj, fördelaktigt vikt/styrk förhållande och enkel hantering.
DYS ger fantastisk värde för preformens crusing, långfärd och stora yachts upp till 180 fot.
DYS skyddas av UVM behandlingen som förbättrar skyddet mot uv-strålning och minskar risken för jordslag.

C3 DYS Rullstor

C3 DYS Rullgenoa

C3 DYS Rullfock
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UVM-skyddad ripstop taffeta skyddar
mot yttre påverkar från uv, rigg och är
antimikrobiell skyddad mot jordslag.
En tight vävd dyneema bas för minimalt
töj och hög brottgräns laminerad med
2 lager UV-skyddad film.
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R1 Optic2 / R2 Stealth Segel är för dig som vill vinna allt
Albatross Segel delar din passion för segling och viljan att bli framgångsrik. Vi ger dig den service och support du önskar för att nå
dina mål.
R1/R2 segel lamineras i premium laminat med film-på-film konstruktion.
R1/R2 segel väljs av dig som prioriterar fart och lång livslängd oavsett om du kappseglar eller inte.
R1/R2 segel levererar toppresultat i Skandinaviens största kappseglingar år efter år.
R1 segel har scrim med multiorienterade pen fibrer.
R2 segel har scrim med multiorienterade aramid fibrer.
R1/R2 seglen sys i den av Albatross Segel utvecklade A-cut. Detta ger extra lång livslängd och maximerad prestanda.

R1 / R2 Stor

R1 / R2 Genua

R1 / R2 Fock

R2
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R1 Optic2

R2 Stealth

R1 Optic2 och R2 Stealth lamineras i FLex racing laminat.
FLex står för ”fill laminat extra x”. FLex är framtagna för preformens segel.
Grunden i FLex laminatets scrim konstruktion är starka fill och warp fiber med extra 20 och 30 graders dubbel X fibrer för att ta hand
om diagonalkrafterna i seglet.
Tack vare den unika konstruktionen, FLex scrim hanterar 6 olika kraftriktningar, och Albatross A-cut, hanteras alla krafter i seglet upp
på ett mycket effektivt sätt.
FLex i kombination med A-cut ger unikt bra konstruktion för att ta hand om kraft riktnings förändringar i seglet vid t.ex. hårdvindstrim
eller vid revning.
FLex är laminerade membran med scrim, unikt anpassad fiberstyrka gör att vi kan kontrollera de olika krafterna i seglet. FLex mjuka
låsning av fibrerna i scrim konstruktionen ger långlivslängd med överlägsen tillförlitlighet.

FLX 13 A
Foto Search Magazine

R1 / R2 Rullstor

R1 / R2 Rullgenoa

SW
71 E
0

R1 / R2 Rullfock

SWE
850

9

FLEX® - excellent
shape control
load handling –
• 0°Multi-directional
Warp/90° Fill, double 20° yarns,

and double 30° yarns means FLEX®
handles load in six directions
Maximum draft position –
Multi-directional yarn layout addresses
stability in draft position
Leech
stability
–
med båt +42 fot.
Kontakta
våra loft för
FLEX®’s double ‘X’s handle mid-leech
loads of high- and low-aspect mains
and genoas
Step-up construction –
Progressive weights in each FLEX® line
• Step-up konstruktion.
allowoptimerade
step-up construction
FLex seriens
duk serie tillåter
Tear strength
viktoptimering
genom– step-up konstruktion.
Strong, durable fill and warp yarns
• Riv styrka.
Stark ochmake
slittåliga
warp
fibrer
gör
FLEX®filla och
tough,
durable
material
FLex till tåligt
och tillförlitligt.
Sail weight
reduction –
• Trimbart. FLEX® has the ability to split weights
Flex laminatet
i kombination
medareas
A-cut ger
from high-load
to low-load
ett formstabilt
trimbart–segel.
Ease ofmen
construction
• Lätta segel.
FLEX®’s two extra ‘X’s means there’s
Flex ”filmno
påneed
film”tokonstruktion
flip-flop panelsresulterar i

•

R3 Stealth för dig som kappseglar

•

FLex - extra bra formkontroll.
• Multiorienterade kraft hantering.
Fibrer i 0, 90,20 och 30 för optimal
kraft hantering i 6 riktningar.
• Maximal formstabilitet.
Multiorienterad fiber konstruktion ger
diagonal stabilitet.
• Effektiv laminering.
FLex laminerings process ger ett lätt
segel med maximalt med fibrer på en
given vikt vilket ger formstabilitet och
livslängd.

mer info!

•
•
•
•

en av de lättaste segelkonstruktioner som
finns.

Film
20 graders fibrer
Warp/fill trådar
30 graders fibrer
Film

T1, T2, T3 Spinnaker / Gennaker segel är för dig som vill
uppleva fart.
Nya undanvinds segel ger dig fartfyllda seglingsupplevelser med enklare hantering.
Tristar seglen sys i premium RPN duk som krävs för bästa prestanda och livslängd. RPN ger optimal formstabilitet och rivstyrka.
T1,T2 och T3 Tristar är matchade mot varandra för att ge en komplett undanvinds garderob i alla vindar och vinklar.
T1, T2 och T3 har under de senaste 15 åren varit en av anledningarna till våra stora framgångar på regattor.
T1, T2 och T3 Spinnaker hanteras enkelt med Albatross Segels spinnaker strumpa.
T1, T2 och T3 Gennaker hanteras enkelt med Albatross Segels Gennaker strumpa eller GX rulle.

T1, T2, T3 Spinnaker

T1, T2, T3 Gennaker
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T1 0,5oz för skenbar vindvinkel 65-155°
i lättvind.
T2 0,75oz / 0,9oz för skenbar vindvinkel
65-155° i mellanvind.
T3 1,3oz för skenbar vindvinkel 70-155°
i hårdvind samt mellan vind på större båtar.

R2 Code och R2 Stagsegel är för dig som vill optimera din
segling på öppna bogar och bidevind.
Nya rullsegel som hissas flygande med CX rullsystem ger dig fantastisk seglingsupplevelse med enkel och säker hantering.
R2 Code och R2 Stagsegel sys i premium aramid laminat med film och taffeta på varsin sida för bästa livslängd, prestanda och
hanterlighet.
R2 Code och R2 Stagsegel levereras med aramid torsionstag i förliket för bästa stumhet och rullfunktion.
R2 Code ytan optimeras utifrån din båts egenskaper.
R2 Code är valet för dig som vill segla riktigt fort mot vinden i lättare vindstyrka. Lättvindssegling blir riktigt kul även mot vinden.
R2 Stagsegel är valet för dig som vill optimera till maximal undanvinds fart.
R2 Stagsegel minskar risken för pendling på platta undanvindar, du kommer surfa tidigare och längre.

R2 Code

R2 Stagsegel
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R2 Code och R2 Stagsegel
sys i racing laminatet CZ
CZ är ett laminat som är avsedd för rullsegel som riggas flygande.
CZ konstruktion med fibrer i aramid ger ett formstabilt laminat som klarar
att hålla formen i stora Code segel.
CZ laminatets unika konstruktion ger ett formstabilt men mjukt material
som klarar de mycket extrema påfrestningar som uppstår när det rullade
seglet stuvas i segelsäcken.
CZ är en komplett serie laminat som ger viktoptimerade formstabila segel
1. Film
för alla båtstorlekar och vindstyrkor.
2. X-PLY ®
3. Warp
4. Taffeta
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Albatross Segel
Albatross Segel AB har levererat segel av premiumkvalité från svenska västkusten sedan 1974.
Under de första åren så fokuserade vi på racingsegel och det blev många internationella och nationella toppresultat i 1/2 ton, 1/4,
Miniton och Entyp mästerskap. Båtar som t.ex. Helmer Bryd och Trouble Shooter m.fl. seglade med Albatross Segel. I början av
åttiotalet blev vi förfrågade av ett flertal duktiga långfärdsseglare om vi kunde utveckla segel för deras segling med samma fokus på
premium kvalité. Alla år vi lagt på utveckling av Albatross Segel har tagit oss dit vi är idag.
Vår kunskap om segeldesign, båttyper, riggar och skrovformer kommer att ge dig nya seglingsupplevelser!
Nyhet! IHC ISAF In-House Certification system är ett kvalitetssäkringssystem framtaget av internationella seglarförbundet.
Albatross Segel AB har som första segelmakeri i Skandinavien blivit certifierade enligt IHC. IHC är ett kvalitetssäkringssystem
där alla delar i produktionen kontrolleras. Detta säkrar och höjer kvalitén på våra segel samt att vi får mäta in våra egenproducerade
segel för kappsegling.
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Vår besättning
Bengt Falkenberg: Kappseglare som är uppväxt i en långfärdsseglarfamilj. Bakgrund i Finnjolle och
Soling, fokus har varit havskappsegling på senare år. Europamästare i havskappsegling, flerfaldig vinnare
av Tjörn Runt, Færderseilasen samt Årets Havskappseglare i Sverige. Bengt är segeldesignansvarig för
Albatross Segel.
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Charles Tillander: Mycket erfaren långfärdsseglare. Rutinerad kappseglare vid inomskärs och havskappsegling, med ett långt CV av entyps resultat, Charles har vunnit Gotland runt m.m. Charles är bl.a.
ansvarig för segelservice, rigg och tillbehör hos Albatross Segel och Västerås Segelservice.

Johan Tillander: Seglare av världsklass. Flera topp tio VM placeringar i Finnjolle, Starbåt samt Europamästare i Havskappsegling. Erfaren storbåts seglare. Johan har seglat i Svenska landslaget under många
år. Johan är bl.a. elektronikansvarig hos Albatross Segel och Västerås Segelservice.

Peter Gustafson: Hängiven racingseglare med många vinster i stora regattor och mästerskap. Peter har
även en mycket gedigen bakgrund som cruisingseglare. Peter jobbar med service och försäljning hos
Albatross Segel och Segelsport i Mariestad.

PA Malmgren: Har jobbat i båtbranschen sedan början av sjuttiotalet. Med bakgrund i 505 har PA tävlat i
alla typer av båtar. Seglat som charterskeppare internationellt. PA har under 25 år varit importör av
Beneteau segelbåtar. PA arbetar även med båtbesiktning och båtförmedling nationellt och internationellt.

Kontakta oss för mer information och service:
Västkusten:
Albatross Segel AB
Backa Bergög. 2J,
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-45 55 56
E-mail: info@albatrosssegel.se
www.albatrossegel.se

Ostkusten:
Västerås Segelservice AB
Verksgatan 3
721 30 Västerås
Tel: 021-18 40 20
E-mail: rigg.segel@telia.com
www.vasterassegelservice.se

Sydkusten:
Segelspecialisten Helsingborg
Box 33, 250 53 Helsingborg
Tel: 0760-16 95 59
E-mail: pa@segelspecialisten.com
www.segelspecialisten.com

Registera dig för vårt nyhetsbrev på:

Vänern och Vättern:
Segelsport Mariestad
Österög. 10, 542 31 Mariestad
Tel: 0705-20 21 33
E-mail: peter@segelsport.se
www.segelsport.se

w w w. a l b a t r o s s e g e l . s e

Albatross förbehåller sig rätten till ändringar av pris och konstruktion. Alla priser SEK inkl. moms. Tryck: Typoprint AB

Pär Larsson: ISAF världsmästare med många toppresultat i entyps mästerskap. Erfaren offshore och
cruisingseglare. Flerfaldig vinnare av Westside Cup. Pär är erfaren mätman och anlitas till stora
internationella mästerskap. Pär är produktionsansvarig hos Albatross Segel.

