
 

ZEIL - VERGELIJKINGS - TABEL      100% geweven doekconstructiesZEIL - VERGELIJKINGS - TABEL      100% geweven doekconstructies

Productlijn HYDRANET RADIAL PRO RADIAL - DACRON NAUTOSPHERE VOYAGER VECTRON HTQ-HD DACRON STANDAARD DACRONProductlijn HYDRANET RADIAL PRO RADIAL - DACRON NAUTOSPHERE VOYAGER VECTRON HTQ-HD DACRON STANDAARD DACRON

Beschrijving Triradiaal gesneden zeil, vormvast, 

lange levensduur, bullet-proof. 

Triradiaal gesneden zeil, vormvast, 

lange levensduur. De duurzaamheid 

Crosscut gesneden allround zeil voor 

intensief toergebruik. Robuust, 

Crosscut gesneden allround zeil voor 

intensief toergebruik. Robuust, 

Crosscut gesneden allround zeil voor 

intensief toergebruik. Robuust, 

Basiszeil voor niet al te zwaar en 

intensief gebruik. Compleet, maar lange levensduur, bullet-proof. 

Gemaakt voor langdurig offshore 

gebruik, overal en  onder alle 

lange levensduur. De duurzaamheid 

van dacron gecombineerd met de 

vormvastheid van een triradiale snit

intensief toergebruik. Robuust, 

duurzaam, blivend zeer vormvast. 

Relatief hard en stug door de zeer 

intensief toergebruik. Robuust, 

duurzaam, goede trimmogelijkheden

intensief toergebruik. Robuust, 

duurzaam, goede trimmogelijkheden

intensief gebruik. Compleet, maar 

zonder 'toeters en bellen'

gebruik, overal en  onder alle 

omstandigheden

vormvastheid van een triradiale snit Relatief hard en stug door de zeer 

compacte weefselstructuur

Bootlengte  40-80 voet 30-50 voet 35-55 voet 35-50 voet tot 50 voet tot 40 voetBootlengte  40-80 voet 30-50 voet 35-55 voet 35-50 voet tot 50 voet tot 40 voet

Constructie Panelled, triradiaal Panelled, triradiaal Panelled, crosscut Panelled, crosscut Panelled, crosscut Panelled, crosscutConstructie Panelled, triradiaal Panelled, triradiaal Panelled, crosscut Panelled, crosscut Panelled, crosscut Panelled, crosscut

Materiaal Dicht geweven, ketting-georiënteerd 

hybride polyester/ Dyneema weefsel. 

Dicht geweven, ketting-georiënteerd 

100% polyester (Dacron) weefsel.                      

Hybride weefsel, polyester/ Dyneema, 

extreem dichte weefselstructuur, inslag-

Hybride weefsel, polyester/ Vectran, 

zeer dicht geweven, inslag-

Zeer dicht geweven, inslag-

georiënteerd polyester (Dacron) 

Inslag-georiënteerde cruising kwaliteit 

polyester (Dacron). High Tenacity hybride polyester/ Dyneema weefsel. 

Hoog aandeel Dyneema

100% polyester (Dacron) weefsel.                      

High Tenacity Quality garens

extreem dichte weefselstructuur, inslag-

georiënteerd, zeer goede diagonaal-

stabilliteit, goed alternatief voor 

zeer dicht geweven, inslag-

georiënteerd, ten opzichte van 100% 

polyester extra sterkte in de inslag-

georiënteerd polyester (Dacron) 

weefsel. Duurzame finish, High 

Tenacity Quality garens. Leverbaar in 

polyester (Dacron). High Tenacity 

Quality garens, één allround 

constructie per gewichtstabilliteit, goed alternatief voor 

triradiale snit

polyester extra sterkte in de inslag-

richting

Tenacity Quality garens. Leverbaar in 

verschillende constructies en meerdere 

finish-gradaties

constructie per gewicht

finish-gradaties

Gebruik Cruising Offshore Performance Cruising Cruising Offshore Cruising Offshore Performance Cruising Cruising

Blue Water Cruising Cruising Offshore Blue Water Cruising Cruising Offshore Coastal CruisingBlue Water Cruising Cruising Offshore Blue Water Cruising Cruising Offshore Coastal Cruising

Clubracing

Levensduur vormvastheid

Technische levensduur 

Weerstand tegen UVWeerstand tegen UV

Prijs (volgorde)
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