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Nya kapell till begagnade båtar
Vårt mönsterarkiv omfattar redan tu-
sentals båtmodeller. Ta kontakt, så till-
verkar vi ett nytt kapell till din båt! 

Kapell till nya båtar
Ta kontakt med din båtförsäljare.

VA-vinterskydden tillverkas modellspeci�kt 
med utgångspunkt i båtens räcken och 
repfästen. Exel-stommen i hårdplast är 
samtidigt slitstark som lätt och enkel att 
resa. Den vita presenningen är lätt, hållbar 
och försedd med UV-skydd. Utsidan är för
 hal för snön, och insidans mjukhet är skon-
sam mot båtens målade ytor.

Vi har för närvarande hundratals olika mo-
deller bland våra vinterskyddsmönster. 
VA-vinterskyddet kan lätt anpassas efter just 
din båt, även om vi inte skulle ha färdiga 
mönster för just den båtmodellen. 

VA-Vinterskydd
Båtkapellets funktionsduglighet, ut-
seende och hållbarhet utgör en viktig 
del av båtens användbarhet och yttre 
karaktär. VA-Båtkapellen planeras i 
samarbete med båttillverkarna. På så 
sätt tjänar kapellet båtens användare 
allra bäst. 

VA-Båtkapell



VA-Båtdynor

Skötselråd för kapellet

Vi rekommenderar att kapellet rengörs och 
impregneras med produktserien 303. 
Detta är ett rengöringsmedel som också 
tygtillverkaren rekommenderar 

Du kan köpa det från oss!
Smörj dragkedjorna med silikonolja när 
säsongen inleds.
 
Låt fågelavföringen torka, innan du avlägsnar 
den genom borstning.
 
Händernas svett och fett smutsar ner kapellet 
allra mest; tvätta kapellet vid behov också 
under sommaren.
 
När säsongen är slut bör kapellet sköljas med 
sött vatten. Låt kapellet sedan torka ordentligt 
innan det rullas ihop inför vintern.
 
Vinterns förvaringsplats bör vara på ett torrt 
ställe – inte i båten! 

Se hopvikningsanvisningarna på våra webbsidor.
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Dynorna ger en bättre komfort i båten, 
och de inverkar också avsevärt på båtens 
utseende. I utvecklingen av dynorna sam-
arbetar vi med majoriteten av de inhem-
ska båttillverkarna. I vår kollektion ingår
främst dynor för nyare, öppna båtar. För-
säljning via ditt båtmärkes återförsäljare. 

Vi tillverkar måttbeställda targabågar, spö-
hållare och planermaster enligt kundens 
önskemål. Tillverkningen grundar sig på 
erfarenhet och valet av de bästa materialen. 
Som material använder vi slipat, spegelklart 
rör i rostfritt, syrafast stål, som skyddar 
e�ektivt mot korrosion förorsakad av havs-
vatten. Böjningen sker med måttnoggrann 
CNC-teknik, och skarvarna svetsas med 
puls-TIG-metoden, vilket möjliggör en full-
bordad och hållbar helhet för varje använ-
dares behov.

Extra komfort 
för båtlivet!
Extra komfort 
för båtlivet!

Fiske



www.va-batkapell.se

VA-Varuste Oy är Nordeuropas ledande 
tillverkare av skräddarsydda båttextilier. 
Vi tillverkar huvudsakligen båtkapell, båtdynor 
och vinterskydd för båtar. Våra produkter är 
högklassiga, och bland våra kunder åter�nns 
både Nordens mest betydande båtbyggerier och 
privatkunder.

Vår fabrik �nns i Kuopio, vid Kallavesis strand.
 

Din återförsäljare

VA-VARUSTE OY


