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Alle rechten welke hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn onder voorbehoud. 



Beide typen zeilspanners kunnen worden gebruikt om het afdekzeil een dusdanige vorm te
geven zodat een natuurlijke regenwaterafvloeiing wordt gecreëerd. 
 
Zeilspanner Support Pole is een kunststof zeilspanner bestaande uit een aantal opzetstukken,
vlakke voet (onderzijde bijv. op de bodem van de boot) en een gebold topstuk (bovenzijde tegen
het zeil). 
 
Gebruik net zoveel opzetstukken als nodig is om het zeil een dusdanige vorm te geven zodat het
zeil enigszins bol komt te staan. 
 
 



Zeilspanner Support Pole Extra is een zeilspanner geschikt voor grotere overspanningen en
boten waar kans op meerdere waterzakken bestaat. 
 
Deze spanner is een aluminium verstelbare spanner met aan de boven en onderzijde een
kunststof dop, een pvc-topstuk met 3 uitsparingen en een band. De spanner is verstelbaar in
hoogte en vergrendelbaar door aan elk deel afzonderlijk te draaien.  

1. Neem van het smalle uiteinde van de aluminium spanner het zwarte dopje weg en plaats
hierop het pvc-topstuk.
2. Zet de zeilspanner met het pvc-topstuk, aan de bovenzijde, op de gewenste hoogte.  
3. Vergrendel d.m.v. de draaibeweging. 
4. Plaats deze op een gewenste plek in de boot.  
5. De band beschikt over 2 bevestigingshaken welke beide aan de kikkers achterop de boot
bevestigd dienen te worden.  
6. Eerst bevestigt u een haak rechts op de kikker van de achterstaven. 
7. Begeleid vervolgens de band via de pvc-topstuk en de kikker op de voorsteven weer retour
naar het pvc-topstuk. 
8. Om vervolgens bij de linkerachterzijde van de boot de 2de haak op de kikker te bevestigen. 



Opslag 
Zorg ervoor dat indien de zeilspanner niet wordt gebruikt deze op een veilige
plaats opgeborgen is om beschadigingen te voorkomen. 
 
Onderhoud 
Neem een niet krassende spons met lauw water en neem het de zeilspanner(s) en
de band hiermee af. 
 
Garantie 
Bij normaal gebruik is een garantie van 1 jaar van toepassing. 
Schade aan de boot of zeil bij gebruik van de zeilspanner zijn voor risico gebruiker. 


