VÄLKOMMEN
TILL

Våra produkter
Hjärtligt välkommen till Kapell & Annat och tack för din förfrågan! Vi är glada
att du är intresserad av vårt sortiment och hoppas att du vid beställning
kommer att ha stor glädje av våra högkvalitativa produkter. Vi finns alltid
tillgängliga för frågor om det är något du undrar över och du är välkommen
att höra av dig till oss via mail, telefon eller besöka oss i vår butik.
1. Båtkapell
2. Custom Made
3. Motorbåtskapell
4. Vinterkapell
5. Sittbrunnsskydd
6. Brodyr
7. Bäddmadrasser
8. Segel
9. Sailpack
10.Segelkapell
11.Sittbrunnsdynor
12.Dynor
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1. Båtkapell
15-20 års förväntad livslängd
Vi använder bara de bästa materialen
Kapell & Annat tummar aldrig på
kvaliteten
När vi syr våra båtkapell finns inga
genvägar för att kunna skapa den
kvaliteten, sträckningen och
hållbarheten vi säger att vi har. Detta
innebär inte bara att vi använder de
bästa materialen, utan även
tillvägagångssättet från ritbordet till
leverans.

Serial made
För båtfabrikat som serieproduceras,
exempelvis Bavaria, Anytec, Hanse,
Jeanneau, Beneteau, Lagoon, Dufour,
Delphia, Elan tillverkar vi båtkapell med
tillhörande bågar direkt från vår
verkstad och kan skickas till och
monteras i hela världen med hjälp av
monteringsanvisningar och
instruktionsfilmer.

Tenaratråd
Sytråden vi använder har mycket bättre
egenskaper än traditionell
polyestertråd. Tråden både syns mindre
i duken samt är resistent mot UV, vatten
och väder.

Custom Made
För andra typer av båtar och vid
särskilda önskemål tillverkar vi
båtkapell Custom Made. Vi bokar ett
besök på kundens båt där vi skapar en
modell för tyget och vid behov tillverkar
nya bågar direkt på plats som monteras
med beslag. Custom Made båtkapell
erbjuds främst i Öresundsregionen,
men i mån av tid har vi även möjlighet
att göra besök i Oslo, Stockholm samt
hela Danmark.

Kapellväv
Sunbrella är världsledande på kapellväv
och vår i särklass största leverantör. Vi
använder även Tempotest för
komplettering av färgpaletten för att
kunna erbjuda kunderna större färgval.
Bågar och blixtlås
Tillverkas i rostfritt stål för bästa
hållfasthet och kan göras del- och
ställbara. Blixtlåsen köps av YKK och sys
övertäckta med tyg för längre livslängd.
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Sprayhood

Bakstycke sprayhood

Sprayhooden är given på nästan alla
segelbåtar för att skydda mot stänk från
havet men även ruffnedgången från regn. Vi
tillverka på 2-3 bågar.

Ett bakstycke till sprayhooden kan både ses
som ett enkelt hamnkapell eller ett fantastisk
skydd vid längre seglatser. Håll passagerare
eller saker torra innanför bakstycket.

Sittbrunnskapell

Bimini

Sittbrunnskapell eller ”Tält” kommer i flera
olika utföranden från Kapell & Annat.
• Tält Standard – taket går i samma höjd
bakåt som sprayhooden.
• XL tält – kapellet har ståhöjd med bågar
som sätts i bågfickor eller läggs framför
sprayhooden.
• XXL tält – kapellets bågar har stödben
och bågarna står alltid uppe som en
targa. Kapellet packas ihop i en strumpa.

Bimini blir ett allt mer populärt val,
framförallt desto varmare klimat båten
befinner sig i. En bimini ger perfekt skugga
på varma dagar och kan oftast stå uppe även
vid segling.

Rattskydd

Segelkapell

Förläng rattens livslängd med ett rattskydd
när båten är i hamn.
Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

Vi tillverkar alla typer av segelkapell som
sailpack, bomkapell, genuastrumpa etc.
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2.1 Custom Made
Sprayhood
Produktbeskrivning: Tillverkas i 2 modeller, 2 eller 3 bågars stativ. Priser sätts
efter principen, storlek small, medium, large. De flesta sprayhoods som vi levererar
idag är avsevärt större och stabilare än de som blivit levererade som original.
Majoriteten av våra kunder väljer nya bågar i rostfritt.

Sprayhood Standard
•
•
•
•

Sprayhood tillval

5 rutor, 3 i fronten, 2 i tak delen
Skoning i konstläder i bakkant av
sprayhood
Blixtlås i bågtunnlarna för enkel
på och avtagning
Styvt förstärkta vingar där
webband med rostfria spännen
gör att den kan spännas hårt

Nätficka på insida

•
•
•
•
•
•
•

Grabburtag

Bågar i 25 mm aluminium eller
rostfritt
Grabbräcke, aluminium eller
rostfritt
Grabburtag
Nätficka på insida för tel, mössa
mm
Extra rutor i vingarna
Öppningsbar front
Restid vid mallning utanför
Malmö

Öppningsbar front

Grabbräcke
Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
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2.2 Custom Made
Tält/sittbrunnskapell
Produktbeskrivning: Prissätts efter principen, storlekarna small, medium, large
osv Passar båtar med kort sittbrunn, byggs i linje med sprayhood (oftast ej
ståhöjd).

Tält Standard
•

•

Tält tillval

3 urtagbara sidor och bakstycke
med vardera en stor ruta
(klassiskt upprullningsbara sidor
fungerar också)
Levereras i smutstålig säck för
förvaring i t ex stuvfack

•
•
•
•
•

•

Strumpa för taket

Båge i 25 mm aluminium eller
rostfritt, stuvbar med antingen
skarvtapp eller vikbara leder
Skena och beslag på ”travare”
Lyxbakstycke med 3 rutor där
den i centrum är upprullningsbar
Strumpa som skyddar taket vid
förvaring på däck
Bågfickor för placering mot
akterstag
Restid vid mallning utanför
Malmö

Lyxbakstycke

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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2.3 Custom Made
XL-Tält/sittbrunnskapell
Produktbeskrivning: Prissätts efter principen storlekarna small, medium, large
osv Passar de flesta båtar där kunden vill få volym och höjd. Bågarna förvaras
antingen framför sprayhooden, bakom sarg akter, stående mot akterstag eller görs
stuvbart.

XL-Tält Standard
•
•
•

XL-Tält tillval

Urtagbara sidor och bakstycke
med vardera en stor ruta
Strumpa som skyddar taket vid
förvaring på däck
Levereras i smutstålig säck för
förvaring i t ex stuvfack

•
•
•
•
•
•

Strumpa för taket

Bågar i 25 mm aluminium eller
rostfritt
Vikbara leder för möjlighet att
stuva undan bågen
Skena och beslag på ”travare”
Lyxbakstycke med 3 rutor där
den i centrum är upprullningsbar
Bågfickor för placering mot
akterstag
Restid vid mallning utanför
Malmö

Lyxbakstycke

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
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2.4 Custom Made
XXL-Tält/sittbrunnskapell
Produktbeskrivning: Prissätts efter principen storlekarna medium, large, X-large
osv Passar större båtar t ex 2 ratts modeller där kunden vill få volym och höjd och
enkel hantering. Bågarna förvaras stående över rorsman som en form av targa.

XXL-Tält Standard
•
•
•
•

Urtagbara sidor och bakstycke
med flera rutor
Lyxbakstycke med 3 rutor där
den i centrum är upprullningsbar
Strumpa som skyddar taket vid
förvaring på bågen
Levereras i smutstålig säck för
förvaring i t ex stuvfack

Strumpa för taket

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

XXL-Tält tillval
•
•

Bågar i 25 mm aluminium eller
rostfritt
Restid vid mallning utanför
Malmö

Lyxbakstycke
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3. Motorbåtskapell

Sittbrunnskapell
Sittbrunnskapell eller ”Tält” görs oftast på ett
antal bågar beroende på sittbrunnens längd.
Alla våra tält designas för att kunna användas
under färd för att du ska kunna köra torrt!
Våra tält ger oftast mycket mer utrymme än
originaltälten!

Akter- och sidokapell
Akter- och sidokapell är givet för att ge
båten ett uterum samt att skydda soffor,
bord, teak och annat som finns i båtens
sällskapsutrymmen.

Sittbrunnskapell

Hamnkapell

Sittbrunnskapell eller ”Tält” görs oftast på ett
antal bågar beroende på sittbrunnens längd.
Om båten har targa används denna som en
båge där skenor monteras. Våra tält ger
oftast mycket mer utrymme än originaltälten!

Ett hamnkapell är en bra investering för att
skydda båten, men även för att undvika att
låta de mer värdefulla kapellen sitta uppe
alltid. I hamnkapellen sätter vi en stödpinne
för avrinning tillsammans med en ventil.

Targa

Bimini
En bimini på flybridgen eller över
sittbrunnen kan ge ett väldigt skönt klimat,
både när det regnar och är soligt.
Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

Fönsterskydd
Fönsterskydden görs ofta i ett meshmaterial
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3. Motorbåtskapell
De flesta motorbåtskapell tillverkas Custom Made
Produktbeskrivning: Tillverkas efter kundens önskemål. En motorbåt levereras
ofta med någon form av sittbrunnskapell. Livslängden är begränsad och efter ett
tiotal säsonger är det dags att byta.
Vi mallar direkt ombord på din båt så att du slipper onödiga flyttningar av knappar
och vred. När det är dags för nytt kapell finns chansen att bli kvitt detaljer som inte
fungerat tidigare.
De flesta tältlösningar som vi levererar idag är avsevärt större och stabilare än de
som blivit levererade som original. Många av våra kunder väljer nya bågar i
aluminium eller rostfritt. Förändringar sker i samråd med kunden, är bågarna i god
kondition mallas det nya kapellet på dem. Priset på ditt nya kapell avgörs av antal
kvm (största längd x största bredd), antal rutor och mängden blixtlås mm.
Standard
•
•
•

Tillval

Blixtlås i bågtunnlarna för enkel
på och av tagning
Smutstålig säck för kapell sidorna
Knappar och beslag monterat i
kapellet

•
•
•
•
•

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

Handtag på taket
Strumpa som skyddar kapellet då
det är nedfällt
Insyns gardiner på rutornas
insidor
Bågar i 25 mm aluminium eller
rostfritt
Restid vid mallning utanför
Malmö
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4. Vinterkapell
Med ett vinterkapell från Kapell & Annat behöver du aldrig oroa dig för blåsiga
vinter- och höstdagar. Våra vinterkapell är designade för att ligga mjukt och fint
mot båten trots hårda vindar. Kapellen klarar även belastning i form av snö och tö.
Vi kan tillverka dessa kapell i fibertexduk som har viss andningsfunktion och ger
bättre miljö i båten under vinterhalvåret.
Så går det till
Vi kommer ut till din båt
för att skapa en mall av
båten. Om du har ett
befintligt stativ och båten
står på land använder vi
oss av det, annars finns
stativ att köpa som tillval
från oss. Då bygger vi det
på plats direkt på din båt.
När det är klart syr vi
kapellet som levereras till
dig.
Med eller utan rigg?
Det blir vanligare och
vanligare att båtarna
ligger i vattnet över
vintern eller tas upp med
riggen på. Vi anpassar
oss efter dina önskemål.
Fibertex eller PVC
Kapellen tillverkas i
Fibertex eller PVC.
Specifikationer på
Fibertex hittar du på
nästa sida. Fibertex andas
men klarar inte lika hög
belastning av t.ex snö
som PVC. Vart du förvarar
båten bör därför påverka
ditt val.

Öppningsbara delar
Vi syr in öppningsbara delar för att du lätt ska
kunna ta dig in och ut ur båten under tiden som
båten förvaras.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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Specifikationer Fibertex F-43S UV Special

Egenskap

Testmetod

Genomsnittsvärde

Brottgräns MD

EN ISO 10319

13,0 kN/m

Brottgräns CD

EN ISO 10319

17,0 kN/m

Utsträckning MD

EN ISO 10319

50 %

Utsträckning CD

EN ISO 10319

50 %

Brottgräns MD

ASTM D-117

480

Brottgräns CD

ASTM D-117

350

Vikt

EN ISO 9864

300 g/m2

Tjocklek vid 2 kPa

EN ISO 9863-1

1,8 mm

Färg

Grå

Råmaterial

Polypropylene

Hållbarhet/slitstyrka

• UV stabiliserad till 5 år av
livslängd.
• Bioresistent, attackeras
inte av mögel och ruttnar
ej.
• Återvinningsbar.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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5. Sittbrunnsskydd
Ett sittbrunnsskydd kan vara den perfekta lösningen för dig som vill skydda de
viktigaste under vintern. Sittbrunnskydden täcker hela sittbrunnen och är
uppspända tight och supporterade antingen av sprayhoodens bågar eller
stödpinne för att säkerställa god avrinning.
Material Stamroid Top
Våra sittbrunnsskydd tillverkas i
Stamroid Top eller Stamroid Light.
Materialet är detsamma med den
enda skillnaden att lightvarianten
väger något mindre.
Stamroid är gjort av 100% vävd
polyester med en vinylbehandlad yta.
Kombinationen gör materialet helt
vattentätt, mögelfritt och uthålligt för
extrema temperaturer i både salt- och
färskvattenmiljöer. Den unika
sammansättningen minimerar även
risken för sträckning och
hopsäckning av materialet över tid,
vilket gör att ditt sittbrunnsskydd ser
fräscht och proffsigt ut över lång tid.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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6. Brodyr
Sätt din egen prägel på ditt kapell med brodyr. Vi kan brodera båtens namn i flera
olika typsnitt och platser beroende på vilket kapell du beställt.
Vad kan vi brodera?
Vi kan brodera vad du önskar.
Normalt sett båtens namn,
ägarfamiljens efternamn eller
liknande. Vi kan även brodera en
egen logo om du har logon i
vektorformat (.eps).
Hur fungerar det?
Vi broderar direkt på tyget. Efter
brodyr läggs ett lager impregnering
över tråden. Något som du själv bör
fortsätta vid normal kapelltvätt.
Färger
Vi har 20 olika klassiska färger på tråd
att välja mellan.
Placeringar
På en sprayhood placeras brodyren
på vingen, medan tält normalt sett på
bakstycket i aktern. På bomkapell och
sailpack placeras brodyren i framkant
mot masten.
Storlekar
En normalstor brodyr med båtens
namn är cirka 3 cm hög. Vid
specialbeställningar kan vi göra upp
till 40*40 cm.
Leveranstid
Ingen ökad leveranstid pga brodyr.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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Hur beställer jag?
Berätta för oss att du är intresserad av
brodyr i samband med
offertprocessen, kanske redan när du
skickar in en förfrågan till oss på
hemsidan? Ange vad du vill brodera
så tar vi det därifrån.
Typsnitt
Brodyren finns i de flesta
standardtypsnitten, dock inte alla.
Den mest populära är Basic, men vi
har även Script för skrivstil samt
Redux och Times som klassiska val.
Du är välkommen med egna
önskemål så ser vi till att det blir så
bra som möjligt!
Kläder, Handdukar, Kepsar
Du kan även beställa
specialbroderade kläder och
handdukar från oss. Vi utökar hela
tiden sortimentet. Lättast beställer du
på vår webshop, men går även bra
att ta detta i samband med andra
offerter.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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7. Bäddmadrasser
Så fungerar det
Fyll i offertförfrågan på vår hemsida. Vi skickar en offert inom 10 dagar. Maila
tillbaka om du vill beställa. Lägg de dynor du vill ha bäddmadrass till upp
och ned på plastfolie eller liknande. Rita av, notera namn eller ordernummer,
gärna även båtmodell och skicka till oss.
MEMORYFOAM LYX
Lyxmadrasser i ett trögelastiskt skum
som formar sig efter kroppen.
Minnesskummet är bra på att eliminera
tryck och ökar blodcirkulationen till
både muskler och hud, vilket hjälper
dig att slappna av. Minnesskum är ett
temperatur- och viktkänsligt material
som formar sig exakt efter din kropp
och återgår till sin ursprungliga form
när madrassen inte används. Vi
använder svensktillverkad skum av
högsta kvalitet. Denna typ av skum
brukar liknas med Tempurmadrasser.
En hård sovplats kan förbättras avsevärt
med en mjuk bäddmadrass.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
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Specifikationer Memoryfoam

CELSIUS/CE
En kvalité som är gjord i ett trögelastiskt och temperaturkänsligt material
som har öppna celler. Detta tillåter både att materialet andas samt att
madrassen formar sig efter din kropp tack vare din kroppsvärme.
Tillverkaren är certifierad enligt SS EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.
Material

Celsius Visco Elastic Foam

Densitet - Brutto

50 kg/m3

Densitet - Neutto

SS EN ISO 845

48 kg/m3 (+ 5 %)

Newton

SS EN ISO 2439 Method B 60 N (+15 %)

CLD 40%

ISO 3386

1,5 kPa
Vit / Beige

Färg
Dragbrottsgräns

SS EN ISO 1798

110 kPa

Dragbrottstöjning

SS EN ISO 1798

195 %

Rivhållfasthet

SS EN ISO 8067

0,26 N/mm

Studselasticitet

SS EN ISO 8307

14 %

Dynamisk utmattning

SS EN ISO 3385

Höjdförlust

2%

Hårdhetsförlust

16 %

Certifikat

Oeko-Tex® standard 100

Certifikatnummer

1276-203

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17
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8. Segel
Kapell & Annat tillverkar segel under varumärket K&A Sails och är högkvalitativa
cruisingsegel för nöjesseglaren. Seglen designas och tillverkas av tidigare
professionella seglare på OS-nivå. Till alla segel medföljer en segelsäck, tell tales
och revmarkeringar. Vänligen inkom med offertförfrågan på
www.kapell-annat.se/sv/cruisingsegel så hjälper vi dig!
Duken
Våra segel tillverkas med duk från Contender i deras Supercruiseserie, speciellt
framtagna för att bibehålla seglets form genom starkt stretchmotstånd och god
materialåterhämtning.

Design Storsegel/Rullstor

Design Genua/Rullgenua

✓ Crosscut skärning

✓ Crosscut skärning

✓ Optimerade förstärkning i hals, skot
och fallhorn

✓ Optimerade förstärkning i hals, skot
och fallhorn

✓ Webbing i hals och fallhorn

✓ Webbing i hals och fallhorn

✓ Trimlina längst akter och underlik

✓ Trimlina längst akter och underlik

✓ Ljusgrå uv-skydd på båda sidor
över skothorn

✓ Ljusgrå uv-skydd på styrbordsidan

✓ Akterrunda byggs med 4–5 stående
korta lattor. Lattor överlappar inte
varandra vid inrullat segel.

✓ Bukkompensator
✓ Rostfri ring i skothorn med webbing
förstärkning

✓ Lattfickor på babords sida för att
segel ska lätt rullas in.
✓ Aluminiumblock i skothorn

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
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9. Sailpack
Kapell & Annat Sailpack är vår egen design
byggd efter erfarenhet och utprovningar.
Vår Sailpack är designad för att ge dig
största möjliga nytta och bekvämlighet.

Våra Sailpack tillverkas i
belagd kapellväv som
andas, samma som i
sprayhood och tält .

Sailpack (9) träs i bomfliksrännan i
bommen (8) med en profiltamp (12).
Den har ett luft- och avrinningsnät (1)
som ventilerar seglet och minskar
risken för mögel.
Beroende på den totala längden av
Sailpack är den utrustad med tre eller
fler hållare för Lazy jacks (2). Lazy jacks
ingår. Den främre hållaren är utrustad
med en karbinhake (4) för att du ska
kunna säkra Lazy jacks det vill säga ha
dem i hamnläge när du inte seglar.
Lattor ingår och Sailpack är försedd
med lattficka (3) på båda sidor.
Sailpack går framför masten (6). I
fronten sitter ett blixtlås (5). Den som
önskar kan öppna blixtlåset, vika in
och säkra Sailpack bakåt. Då får man
en ren mast och inte några lösa ändar
som eventuellt kan fladdra.
På ovandelen sitter ett längsgående
blixtlås (11) för att kunna stänga
sailpack när seglet är nere. Blixtlåset
träs och stängs akterifrån.
Baktill sitter en hälla (10) för att
Sailpack ska kunna spännas fast bakåt.
Sailpack är försedd med en öljett (7)
för att även kunna spännas framåt.
Kapell & Annat Sailpack är anpassad
för att man ska kunna reva seglet. Där
är utrymme för revlinor.
Sailpack går att få för icke lösfotade
segel.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
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Vi har standardmallar som
storleksmässigt passar alla
båtmodeller. Har ni särskilda önskemål
på mått ber vi er att ange dessa i
samband med offertförfrågan på vår
hemsida.
På Kapell & Annats Youtube-kanal kan
du se en film som demonstrerar hur
vår Sailpack används.

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

1. Luft- och avrinningsnät
2. Hållare för Lazy Jacks
3. Lattficka
4. Karbinhake
5. Blixtlås
6. Mast
7. Öljett
8. Bom
9. Sailpack
10.Hälla
11.Blixtlås
12.Profiltamp
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10. Segelkapell/bomkapell
Kapell & Annat segelkapell är vår egen design byggd efter erfarenhet och
utprovningar. Samtliga av våra segelkapell tillverkas i belagd kapellväv, samma
som i sprayhood och tält.
Våra segelkapell (1) är designade för att ge dig största möjliga nytta och
bekvämlighet. Segelkapellen har blixtlås (3) framför masten (4) och kraftiga
klickspänne (2) under segelkapellet för att fästa allt under bommen (5).
Vi har standardmallar som storleksmässigt passar alla båtmodeller. Har ni
särskilda önskemål på mått ber vi er att ange dessa i specifikationen på sida 2.

1.
2.
3.
4.
5.

1

Segelkapell
Klickspänne
Blixtlås
Mast
Bom

2

3
5
4
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Har du särskilda önskemål på mått? Använd fälten nedan för att mäta själv.
A. Hals

………………………………………………..

B. Höjd fram

………………………………………………..

C. Höjd akter

………………………………………………..

D. Total längd

………………………………………………..

E. Höjd 150 cm akter om mast

………………………………………………..

Övriga noteringar

A

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………

Bom

150 cm

Mast

D
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11. Sittbrunnsdynor
Vi tillverkar måttbeställda sittbrunnsdynor efter mall. Dynorna säljs i par och
det ingår två prydnadskuddar i passande tyg.
Sunrella Cushions tyger
Vi syr i Sunbrella Cusion Solid, ISO
certifierat tyg med högsta betyg i
vattentäthet, UV-motstånd och
fläckresistens. Egenskaper som gör
detta tyg lämpligt för utomhusbruk
och är dessutom tvättbart i 40 grader.
Färger
Tempotest 92 Mörkblå
Ljusgrå flanelle 3757.
Det går även att få dynorna i Silvertex
eller galon.
Stommen
Stommen är tillverkad av 6 cm
kallskum av hög kvalitet.

Lägg ut plastfolie eller
liknande på tofterna.

1

Leveranstid
Cirka 4 veckor.
2

Så går det till
Se instruktioner till höger.
Hur beställer jag?
Fyll i offertförfrågan på vår hemsida.
Vi skickar en offert inom 10 dagar.
Maila tillbaka om du vill beställa.

Rita av

3
Notera namn eller
ordernummer, gärna
även båt- och årsmodell
och skicka till oss
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12. Dynor
Vi tillverkar alla typer av dynor av hög kvalitet till alla båtmärken. Välj mellan
en stor variation av tyger och färger för att ge båten ett nytt liv med dynor
som dessutom har en hög hållfasthet vilket gör att känslan av nytt stannar
länge. För majoriteten av båtmodeller kan vi skicka dynor direkt från
fabriken, men ibland behöver vi skapa en modell först. Kontakta oss för mer
information och råd!
Så går det till
Om vi har dynor för din båtmodell i
vårt register kan du välja direkt vilket
tyg du önskar. För de fall din
båtmodell saknas i registret behöver
vi besöka din båt för att mäta och
skapa nya modeller. Vi bokar en tid
för besök eller så lämnas båten olåst
och vi kan göra ett besök under
dagtid enligt överenskommelse.
Leveranstid
Cirka 4-6 veckor
Komplettera med bäddmadrass
Passa på att förbättra komforten på
sovplatserna med en bäddmadrass
från Kapell & Annat. För mer
information se vår hemsida eller
separat produktblad.
Kom in och prova
Besök gärna vår fabrik i Malmö och
prova dynor och tyger.
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www.kapell-annat.se

+46 (0)40 15 40 17

Besök oss även på
Facebook

Instagram

Youtube

