Monarflex® Multicover

Båtpresenninger

Monarflex® setter standarden!
Monarflex® Multicover
- det perfekte valg!
Kvalitet og styrke
Monarflex Multicover båtpresenning er det perfekte valg hvis du
trenger en sterk kvalitetspresenning som tåler all slags vær.
Stor slitestyrke kombinert med enkel rengjøring gir presenningen
lang levetid og gjør at den kan brukes om igjen - år etter år.
Bruksområder
Monarflex Multicover er perfekt for tildekking av fritidsbåter.
I tillegg er den velegnet til de fleste formål innen landbruk, hus, hage
og camping. Monarflex Multicover anbefales også for tildekking
av materialer og redskaper, samt avskjerming og beskyttelse av
byggeplasser.
Fremstilling
Monarflex® Multicover båtpresenning
Monarflex Multicover er en 0,180mm tykk armert folie, fremstilt ved
sammensmelting av LD-polyethylen på hver side av et kryssarmert nett av polyesterfibre. Presenningen er dermed
helstøpt og uspaltelig. Monarflex Multicover har innstøpte gummimaljer for hver 95cm hele veien rundt, maljene perforeres
først ved bruk.

Monarflex® dekker dine behov!
Monarflex® Multicover
- tilpasset ditt behov!
Delbar 5m

Dimensjoner
Monarflex Multicover leveres i ferdige pakker i dimensjonene
4x6m, 5x7m, 6x8m, 6x10m og 8x12m.

Delbar 3m
Bredde 4m

Presenningen leveres også på ruller á 30m og 50m.
I rullene er det en dobbel rekke maljer på tvers av rullen
for hver 3. eller 5. meter, dette gjør det enkelt å dele presenningen i ønsket lengde.
Rullene er brettet til 2 meters bredde for enklere transport.

Monarflex® presenning på rull

Spesifikasjoner
•
•
•
•
•
Armert polythylenfolie og innstøpte gummimaljer på alle sider

Vekt: 210 g/m2
Tykkelse: 0,180mm
Materiale: armert polythylenfolie
Armeringsnett: 9 x 12mm multifilament 1670 denier
Temperaturbestandig fra -40°C til +75°C

Monarflex® Multicover Båtpresenning

Monarflex® beskytter dine verdier!
Monarflex® Multicover
- bare fordeler, ingen ulemper!
•
•
•
•
•

Kvalitetspresenning med sterkt armeringsnett
Innstøpte gummimaljer som ikke skader båten
Stort utvalg av tilbehør tilpasset maljene
Lang levetid
Stabil ved både høye og lave temperaturer

•
•
•
•
•

Lett å jobbe med - lav vekt, myk og fleksibel
Høy UV motstand
Miljøvennlig, forurenser ikke ved forbrenning
Angripes ikke av råte og mugg
Angripes ikke av alminnelige syrer

Monarflex® Multicover båtpresenning er lysgjennomskinnelig
- det betyr at du kan jobbe under presenningen i tilnærmet fullt dagslys.

Monarflex® tilbehør
Anker & Stropp
En todelt fleksibel festestropp. Ankeret punkterer lett plasten i senter av
maljen og gir sammen med gummistroppen et sterkt og elastisk feste.
Flexostropp
En kraftig strips med fast anker som holder presenningen tett inntil
rammeverket. Stripsen kan strammes og løsnes etter behov.
C-stropp
Tekstiltrukket gummistropp med pinn og krok som gir et fleksibelt
feste.
Fastgjøringspropp
Denne er tilpasset hullet i maljen og gir en vanntett løsning.
Fra løkken i proppen kan man bruke stropp, tau eller wire for fastgjøring til rammeverket.
Maljeknapp
Maljeknappen tetter maljen på samme måte som fastgjøringsproppen
og brukes i kombinasjon med en påmontert strips. Knappen settes i
fra utsiden i festehullet i maljen, og stripsen festes rundt rammeverket.
Kile til fastgjøringspropp
En spesialtilpasset kile som kan brukes som tilbehør til fastgjørings
proppen. Kilen skyves inn i løkken på proppen og gir feste for dobbel
stropp.
Trekantet malje
Fin å bruke når du trenger ekstra maljer. Kan plasseres hvor som helst
på presenningen. Består av to like deler som settes på presenningen
fra hver sin side og skrus sammen med medfølgende skruer.
Monarfoltape
En sterk PVC-tape med god klebeevne. Den er flammehemmende og
UV-bestandig. Bredde 5 cm, tykkelse 0,15mm. Fin til reparasjon av
skader i presenningen og til forsegling av overlapp. Bruddforlengelse:
130%, anvendelsestemp.: 0 til 70°C, monteringstemp.: 5 til 40°C.
Monarpunc
Dette er et lite håndverktøy i plast som brukes til å p
 unktere hullet i
maljen før du setter i ankeret.
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