
OPTIMALE BESCHERMING VAN UW 
ZEILEN MET GAASTRA SAILS
Zeilen verweren niet door de wind, maar door UV straling, vocht en vervuiling. 
Wij bieden diverse canvasproducten zoals huiken en rolfokhoezen aan, waarmee 
u uw zeilen kunt beschermen. Daarmee verlengt u de levensduur en blijven 
uw zeilen langer mooi. Voor al het Gaastra Sails canvaswerk gebruiken wij 
uitsluitend een hoogwaardige stof, zoals Sunbrella Plus, de eigenschappen van 
dit materiaal zijn zeer geschikt voor buiskappen en hoezen. Zo heeft het doek 
een uitstekende kleurvastheid en UV-bestendigheid, is ademend waardoor 
deze weer, wind en andere inwerkingen van buitenaf weerstaat. En is bovendien 
onderhoudsvriendelijk. De stoffen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.
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MAINdROP
De Gaastra Sails maindrop is in combinatie 
met lazy jack lijnen een perfect systeem om 
uw grootzeil handig en snel op te doeken en 
na gebruik te beschermen tegen schadelijke 
UV-stralen. De maindrop is leverbaar met en 
zonder lazy jack lijnen.

ZEILHUIk
Om na het zeilen uw opgedoekte grootzeil te 
beschermen, kunt u kiezen voor een Gaastra Sails 
huik. Een nieuwe huik wordt altijd aan boord 
ingemeten*, zodat u gegarandeerd bent van een 
optimale bescherming van uw grootzeil met een 
perfect passende huik.
 
*Wanneer u een nieuw grootzeil heeft gekocht, wordt 
de huik na levering van het grootzeil ingemeten.

ROLfOkHOES
Uw voorzeilen kunt u op verschillende manieren 
beschermen tegen de schadelijke UV-stralen. 
Naast de optie om op het achter- en onderlijk 
van uw voorzeil een UV-bescherming aan te 
brengen, kunt u ook kiezen voor een Gaastra 
Sails rolfokhoes.
 
Een rolfokhoes wordt op maat gemaakt van 
een soepel materiaal, wat het hijsen en strijken 
van de hoes vergemakkelijkt en het achter- en 
onderlijk van uw zeil met het hijsen en strijken 
minimaal belast. De anti-twistlijn loopt over 
katrolletjes over de gehele lengte van de 
rolfokhoes voor het gemakkelijk aanspannen en 
openen van de hoes.


