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VINTERKAMPANJE FRA DIN LOKALE SEILMAKER 
Den komplette seilopplevelsen
Code 0
Seilene er kjent under flere navn. Seiltypen er 
«the missing link» og fyller ut hele registeret 
mellom motvind- og medvinds seilene. 

For turseileren vil et slikt seil om bord føre til 
mye mer seiling i de lette vindforholdene – og 
det er jo nettopp da seilingen er på sitt mest 
behagelige. 

For regattaseileren så er det nettopp dette 
seilet som vinner de lengre regattaene! 

Thrill   /   cosiness   /   relaxation   /   fun    ... well it́ s up to you!

Priseksempler:
Bavaria 33 CR:
Code 0 inkl NEX rullesystem – fra 35.900,-
Asymmetrisk lenseseil inkl komplett Spinex top down rullesystem - fra 41.000,-

X 43:
Code 0 inkl NEX rullesystem – fra 56.500,- 
Asymmetrisk lenseseil inkl komplett Spinex top down rullesystem – fra 64.500,-  

Kontakt

 oss for mer 

informasjon!



Asymmetrisk spinnaker
Asymmetrisk spinnaker, populært kalt genaker 
for bruk på virkelig dype kurser er enkelt å bruke 
og gjør seilingen morsommere og sørger for noe 
mer spenning i feriedagene! 

Seilet som kompletterer seilgarderoben for 
regattaseileren heter 4A og seiler effektivt ned mot 
160 grader på sann vind. 

Rullesystemer for å håndtere disse seilene er 
gjennomprøvd og det mest allsidige, som vi 
anbefaler er, Profurl sine NEX og SPINEX. Sys-
temet kan brukes på 4 seil; som «top down» rulle 
for den asymmetriske og videre med trommel i 
bunn og svivel i topp til Code 0, hardværsfokk og 
stormfokk. 

Om du allerede har en asymmetrisk spinnaker så 
kan en Spinex monteres på det seilet!

Thrill   /   cosiness   /   relaxation   /   fun    ... well it́ s up to you!

Kampanjen gjelder ut februar 
Her hos Elvstrøm Sails har vi gleden av å tilby Code 0 utgaven – «Skagerak 2016».  De beste 
rådene er gratis og meget hyggelige priser på både seil og rullesystemer gjelder ut februar!
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