
Tyylikkäästi suunnitellut synteettiset  
veneiden kansimateriaalit.
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ESITTELYSSÄ FLEXITEEK

Vuonna 2000 aloimme kehittämään tiikkikantta uudelleen. Tuloksena syntyi tuote, 
joka näyttää aivan yhtä kauniilta kuin aito perinteinen tiikki.

Flexiteekiä on saatavana monissa 
tyylikkäissä väreissä ja erilaisilla 
design-vaihtoehdoilla. Kokonaisuus 
voidaan toteuttaa yksilöllisesti toiveiden 
mukaisesti kuvioinnilla tai  logoilla. 
Materiaali on turvallinen ja miellyttävä 
kaikissa olosuhteissa. Flexiteek kestää 
vuodesta toiseen erittäin vähäisellä 
huollolla.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
kannet näyttävät edelleenkin 
upeilta. Yli 200 maailman johtavaa 
venevalmistajaa käyttää Flexiteek 
2G -materiaalia. Maailmanlaajuisen 
jälleenmyyjäverkostomme ansiosta 
voimme palvella sinua kaikkialla, olipa 
kyseessä sitten vene tai superjahti.
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TYYLIKÄS JA KESTÄVÄ
Valmistetaan aina toiveidesi  
mukaan, voit nauttia veneilystä  
ilman huoltotoimenpiteitä.



TÄYDELLINEN 
VALINTA
Olipa veneesi jolla tai 
superjahti, Flexiteek 2G 
on täydellinen valinta 
unelmiesi kanneksi.
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MIKSI FLEXITEEK?
Flexiteek 2G on  näyttävä ja 
turvallinen kansimateriaali, 
joka on suunniteltu kestämään 
kaikissa sääolosuhteissa.

MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA

KEVYEMPI
Vain 4,5 kg/m² painava Flexiteek 2G 
on jopa 35 % kevyempi kuin kilpailevat 
synteettiset materiaalit. Tämä tekee siitä 
erinomaisen vaihtoehdon nopeutta vaativiin 
monirunko-, moottori- ja purjeveneisiin. Se 
vähentää vesilinjan yläpuolelle sijoitettua 
painoa sekä aluksen kokonaispainoa. Sen 
ansiosta painopiste on matalammalla, 
mikä vähentää kallistumista ja parantaa 
suorituskykyä.

VIHREÄMPI VAIHTOEHTO
Valitsemalla Flexiteek 2G:n saat aidon 
tiikin ulkonäon ilman trooppisiin puulajeihin 
liittyviä ympäristöongelmia.

Kuten kaikilla tuotteilla, Flexiteek 2G 
materiaalillakin on ympäristöjalanjälkensä. 
Olemme ryhtyneet toimiin 
minimoidaksemme sen vaikutuksen 
kierrättämällä tuotantojätteemme muihin 
tuotteisiin ja käyttämällä REACH-
standardin mukaisia ftalaatittomia 
pehmittimiä.

MARKKINAJOHTAJUUS
Flexiteek 2G -materiaalia valmistetaan 
viidellä mantereella, sitä on saatavilla 
maailmanlaajuisesti yli 100:lta 
jälleenmyyjältä ja sitä toimitetaan yli 200 
johtavalle venevalmistajalle. Sen patentoitu, 
muotoon mukautuva alapinta varmistaa 
erinomaisen tarttuvuuden ja istuvuuden 
kaikenmuotoisiin ja -kokoisiin aluksiin.

TEAK REINVENTED
Pinnan luonnonmukaiset syyt ja läpivärjätty materiaali 
takaavat lopputuloksen, jota on vaikea erottaa oikeasta 
tiikistä. Flexiteek 2G on täydellinen valinta, jos haluat 
perinteisen näköisen tiikkikannen vailla huolia. Voit valita 
sen joko pysyvästi uuden tiikin tai jo sään haalistaman 
näköisena.  Vuodesta 2000 alkaen laajaksi kasvanut 
organisaatiomme kattaa jo lähes kaikki maailman alueet. 
Saat kokeneelta henkilökunnaltamme apua suunnittelussa, 
valmistuksessa ja asennuksessa.

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET
Flexiteek 2G tarjoaa merkittäviä etuja kilpailijoihin 
verrattuna.

•  Se viilenee 30 % nopeammin kuin perinteinen 
komposiittikansi.

•  Se on jopa 35 % kevyempää  ja siksi se ei hidasta veneiden 
vauhtia.

•  Ainutlaatuinen valmistusmenetelmä ja rakenne tekee siitä 
ylivoimaisen vaihtoehdon.

KESTÄVYYS
Flexiteek 2G on erittäin kestävä materiaali, mikä on 
tullut todistetuksi sen oltua jo vuosien ajan kovassa 
käytössä. Vanhimmat kannet ovat nyt yli 20 vuotta 
vanhoja ja näyttävät edelleen hienoilta. Uudella kannella 
on 10 vuoden takuu materiaalivikojen varalta. Palat 
valmistetaan aina hitsaamalla ne yhteen, joten pinnasta 
tulee täysin vedenpitävä ja kulutusta kestävä. Flexiteek 
kiinnitetään kanteen vahvalla liimamassalla, joka pitää 
sen kiinni vuosikausia. Pinta kestää hyvin kulutusta ja se on 
UV-suojattu. Jos pintaan tulee kolhuja tai naarmuja, ne saa 
poistettua kevyellä hionnalla pintaa kuluttamatta. Voit myös niin 
halutessasi hioa koko pinnan tai osan siitä uudelleen.

HELPPOHOITOISUUS

Flexiteek 2G vaatii hyvin vähän huoltoa säilyttääkseen 
upean ulkoasunsa. Se ei tarvitse säännöllistä kuurausta, 
kalliita puhdistusaineita tai saumojen korjauksia. Lika 
ei koskaan imeydy materiaaliin, ja siksi vaikeimmatkin  
tahrat (öljy, punaviini) on helppo poistaa. Puhdistaminen 
hoituu vedellä ja miedolla pesuaineella tai tarvittaessa 
vaikka painepesurilla.
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TEAK
Teak on uuden tiikin värinen ja edelleen 
yksi yleisimmistä värivalinnoista.

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

WEATHERED
Tämä värisävy on  säiden ahavoittama, 
aivan kuin sen olisi annettu rauhassa 
harmaantua.

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

CHARCOAL 
Charcoal ei ole aivan yhtä tumma 
kuin Carbon, se antaa runsaasti 
mahdollisuuksia hieman erilaiselle 
designille ja sopii usein hyvin veneen 
kuoseihin. 

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

SCRUBBED
Scrubbed on kuin juuri kuurattu tiikkikansi, 
lämmin ja hunajaväritteinen.

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

VINTAGE
Jos pidät sään armoilla olleen tiikkikannen 
sävystä,  tummemman harmaa Vintage-
värimme  on varmasti mieleesi.

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

GREY
Toinen nykyaikaisista väreistämme, jos et 
kaipaa puunnäköistä pintaa.

Saatavana mustalla tai valkoisella 
saumavärillä.

BLEACHED 
Bleached on hieman vähemmän sävytetty 
kuin Scrubbed, ja se näyttää kauniisti 
auringossa vaalenneelta tiikkikannelta. 

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

WALNUT 
Täydellisesti tasapainotettu värinvaihtelu luo 
Walnutille pähkinäpuun ulkoasun ja tuntuman. 
Voit myös lakata sen jos se on sisäkäytössä! 

Saatavana harmaalla tai valkoisella 
saumavärillä.

OFF-WHITE 
Miellyttääkö valkoinen kansi? Rohkea 
valinta erikoiskohteisiin.

Saatavana mustalla tai harmaalla 
saumavärillä.

CARBON 
Nykyaikainen, tyylikäs ja säännöistä 
piittaamaton vaihtoehto.

Saatavana harmaalla tai valkoisella 
saumavärillä.

FADED
Pidätkö tiikistä hieman enemmän 
haalistuneena? Silloin sään hellästi 
haalistama Faded on hyvä vaihtoehto.

Saatavana mustalla, harmaalla tai 
valkoisella saumavärillä.

YLI 30 
VÄRIYHDISTELMÄN 
VALIKOIMA 
Halusitpa sitten klassisen tiikkipuun 
tai jotain modernimpaa, saatavilla 
on 11 eri väriä.

Yhdessä mustan, harmaan tai valkoisen 
saumavärin kanssa saat mittavan 
valikoiman väriyhdistelmiä,  joista 
varmasti löydät oman suosikkisi.

Voit käyttää kansisuunnittelusovellustamme 
luodaksesi täydellisen kannen veneeseesi 
osoitteessa  
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer
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DESIGN
Valmistamme kokonaisuuden 
aina toiveidesi mukaisesti,  
perinteisesti tai modernilla 
tyylillä -  käsityötaitoja 
kunnioittaen. 

Voimme myös tehdä yksilöllisiä 
ratkaisuja kuvioilla, logoilla tai vaikka 
veneen nimellä CNC-laitteistoamme 
käyttäen.

CNC LOGOT
Minkä tahansa malliset tai kokoiset 
CNC:llä leikatut yksilölliset logot 
voidaan lisätä Flexiteek 2G -kanteesi.

PERSOONALLISET RATKAISUT
Mitään sääntöjä ei ole, vain 
mielikuvitus on rajana. Raidat 
voivat olla myös esimerkiksi 
poikkisuuntaisesti.

MUOTOJEN MUKAAN
Moderni muotoilu korostaa tämän 
Sunseeker Hawk 38:n muotoja. 
Kaikki on mahdollista CNC:llä – jos 
osaat kuvitella sen, me voimme 
toteuttaa sen.

PERINTEINEN DESIGN
Reunalistat ja kalanruotokuviot kuuluvat 
perinteiseen tyyliin.

VÄRIEN YHDISTELY
Voit käyttää myös useampia värejä. Tässä 
keskialue on katettu käytännöllisellä Carbonilla, 
kun taas sivukansia tehostaa Off-White -väri 
harmailla saumoilla. Täydellisyyttä korostavat 
snaping- ja reunalistaleikkaukset.

NYKYAIKAINEN 
Yksinkertaisuus näkyy usein yksityiskohdissa. 
Tässä yksinkertainen, suora Flexiteek 2G paneeli 
sulautuu hienosti ympäristöönsä.
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UKK

  Mistä Flexiteek 2G on 
valmistettu? 

  Flexiteek 2G on PVC-pohjainen 
synteettinen tuote, joka on 
valmistettu REACH-standardin 
mukaisesta ftalaatittomasta 
pehmittimestä ja on täysin 
kierrätettävää materiaalia.

  Kuinka kauan se kestää 
käytössä? 

  Flexiteek on ollut käytössä jo yli 
20 vuotta ja ensimmäiset kannet 
ovat edelleen hyvässä kunnossa. 
Käyttöikä riippuu luonnollisesti siitä, 
kuinka kovassa käytössä kansi on. 

  Haalistuuko se muuttuuko 
sen ulkoasu?

  Flexiteek 2G ei haalistu eikä muuta 
väriä, mutta se voi tummentua 
hieman pitkän säälle altistumisen 
seurauksena. Sen voi kuitenkin 
palauttaa entiselleen hiomalla pintaa 
aivan kuten puuta. 

  Kuumeneeko se? 
  Flexiteek 2G lämpenee kuumalla 

säällä, mutta se on kehitetty 
vähentämään lämmönsiirtoa ja 
se jäähtyy 30 % nopeammin kuin 
perinteinen komposiittikansi. 

  Kuinka liukas se on? 
  Flexiteek 2G:n ominaisuudet 

liukastumisenestoon ovat 
samanlaiset kuin tiikillä ja märkänä 
sen pito on jopa parempi.

  Kuinka paljon Flexiteek 2G 
painaa? 

  Flexiteek 2G painaa 4,5 kg / m2. 

  Mitä etuja Flexiteek 
2G:lla on aitoon tiikkiin 
verrattuna? 

  Flexiteek 2G:llä on tiikin ulkonäkö 
ja tuntuma, lisäetuja ovat keveys ja 
lähes olematon huoltotarve. 

  Millainen Flexiteek 2G on 
kilpailijoihin verrattuna? 

  Flexiteek 2G on markkinoiden 
ainoa toisen sukupolven 
synteettinen kansimateriaali.  Se on 
huomattavasti kevyempi ja viileämpi 
kuin muut markkinoilla olevat 
tuotteet ja näyttää ylivoimaisesti 
eniten aidolta puulta lukuisine eri 
värivaihtoehtoineen. 

  Miten se suunnitellaan?
  Flexiteek 2G suunnitellaan aina 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Se voidaan tehdä täsmälleen 
perinteisen tiikkikannen näköiseksi 
tai sille voidaan luoda yksilöllinen 
moderni design. Mahdollisuudet 
ovat rajattomat, suunnittelijamme 
auttavat sinua tekemään kannesta 
juuri sinulle sopivan.

  Miten Flexiteek 2G 
valmistetaan? 

  Flexiteek 2G -valmistuksessa 
asennettavat osat hitsataan 
yhteen erilaisista profiileista, jolloin 
liitoksista tulee kestävät, tiiviit ja 
vedenpitävät.

  Mikä on reunalista? 
  Reunalista on osien ympärillä 

oleva kehys, ja se on yleensä 
samanlevyinen tai vähän leveämpi 
kuin muut paneelit. 

  Voidaanko Flexiteek 
asentaa mihin tahansa 
pintaan? 

  Flexiteek 2G voidaan asentaa 
lasikuitu-, metalli-, betoni- ja 
puupinnoille. Asentajamme 
huolehtivat, että asennuksessa 
käytetään aina oikeita liimoja ja 
tarvittaessa oikeita pohjustusaineita.

  Mitä liimaa käytetään sen 
kiinnittämiseen? 

  Olemme testanneet monia 
liimoja,  suosittelemme 2G MS-
polymeeri- tai PU2K-liimojen käyttöä 
asennustavasta riippuen. 

  Entä jos tarvitsen 
paksumman tuotteen? 

  Flexiteek 2G voidaan tarvittaessa 
asentaa lasikuitu-,  laminaatti- tai 
kovalevylle oikean korkeuden 
saavuttamiseksi.

  Puristuuko se kasaan 
paineen alaisena? 

  Flexiteek 2G voi puristua kokoon 
hiukan, jos hela on kiinnitetty sen 
päälle. On suositeltavaa, että kaikki 
todella kovaan puristukseen joutuvat 
kohdat tehdään aluslevyillä. 

  Sopiiko Flexiteek 2G 
pystyasennukseen? 

  Flexiteek 2G on joustava materiaali, 
joten sitä voidaan käyttää 
kaikennäköisissä kulmissa ja 
taivutuksissa, sekä pysty- että 
vaakasuunnassa. 

  Millainen huoltotarve sillä 
on? 

  Flexiteek 2G vaatii hyvin vähän 
huoltoa ja puhdistamista. Jos sen 
pinta alkaa kulua tasaiseksi, kevyt 
hionta palauttaa sen ulkonäön ja 
liukastumisen eston.

  Kuinka se puhdistetaan? 
  Suosittelemme käyttämään 

puhdistusaineitamme, jotka on 
testattu käytettäväksi Flexiteek 
2G -kannella. Painepesuri toimii 
hyvin sekä päivittäisessä että 
kausipesussa, miedolla pesuaineella 
puhdistat tahrat. Huolto-ohjeet ovat 
ladattavissa verkkosivuiltamme 
osoitteesta www.flexiteek.fi

  Voiko sen hioa uudelleen? 
  Flexiteek 2G voidaan hioa uudelleen 

käsin käyttämällä 40–80 karkeuden 
hiomapaperia ja työstää sitä syiden 
suuntaisesti. Mitä karkeampaa 
hiekkapaperi on, sitä näkyvämmäksi 
syyt tulevat. 

  Kuinka helppoa sen 
korjaaminen on? 

  Pienet kolhut voi hioa itse tasaiseksi. 
Isommat vahingot voidaan korjata 
asentajiemme toimesta, vioittunut 
osa voidaan poistaa ja hitsata uusi 
paikalleen.

  Paljonko se maksaa? 
  Jokainen projekti on aina yksilöllinen 

toimintamallin, katettavien alueiden 
ja design-ratkaisujen vuoksi. 
Jälleenmyyjältämme voit pyytää 
tarkan tarjouksen.

  Millaisissa määrissä 
Flexiteek 2G:tä on 
saatavilla? 

  Flexiteek 2G toimitetaan 
mittatilaustyönä asennusvalmiina 
paloina tai isompina haluamasi 
kokoisina levyinä.

  Voidaanko sitä käyttää 
muualla kuin veneissä? 

  Kyllä, Flexiteek 2G sopii hyvin 
hyvin käytettäväksi myös muihin 
tarkoituksiin, kuten märkätilojen 
lattioihin, kuntosaleihin, kylpylöihin, 
parvekkeisiin, autoihin ja 
asuntovaunuihin.



JOHTAVIEN  
VENEVALMISTAJIEN VALINTA

Yli 200 venevalmistajaa maailmassa  
on valinnut Flexiteek 2G:n 
kansimateriaalikseen.  

L UPAUK SEMME  S INULLE 
Haluamme auttaa sinua tekemään asiakkaasi 
tyytyväiseksi. Tuotteemme on suunniteltu olemaan 
parasta mitä voit asiakkaallesi tarjota

Jatkamme innovointia ja tuotekehitystä 
varmistaaksemme, että näin on myös jatkossa. 
Maailmanlaajuisen jakeluverkostomme ansiosta 
voimme tarjota sinulle vertaansa vailla olevaa 
palvelua ja tukea.
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“Asennamme Flexiteek 2G:tä purjeveneisiimme, se on yksinkertaisesti 
täydellinen materiaali. Siitä ei koskaan tule reklamaatioita, joten 
tiedämme, että kansien valmistuksessa Flexiteek on ollut oikea valinta 
yhteistyökumppaniksi.”

“Valitsimme Flexiteekin laadun, ulkonäön ja erinomaisen palvelun vuoksi. Se 
täyttää veneiltämme odotetut vaatimukset.”

“Williams valitsi Flexiteekin, koska se on ylivoimaisesti aidoimman tuntuisin 
tällä hetkellä saatavilla olevista synteettisistä tiikeistä. Olemme asentaneet 
sitä tuhansiin veneisiin Australiasta Norjaan, ja olemme todenneet sen 
olevan kaikkein luotettavin kansimateriaali.”

Robert Menzel
Varaostopäällikkö
Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

David Medina
Tuotantopäällikkö

John Hornsby
Toimitusjohtaja
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FLEXITEEK SYNTEETTISET 
TIIKKIPROFIILIT 
Täydennä synteettistä Flexiteek 2G 
-tiikkikanttasi Flexiteek-tiikkiprofiileillamme. 
Ne kehitetty yhteistyössä Wilksin kanssa, 
joka kuuluu maailman johtaviin törmäyslistoja 
valmistaviin yrityksiin.

Lisätietoja Flexiteekin synteettisistä tiikkiprofiileista saat lähimmältä Flexiteek-
jälleenmyyjältä tai suoraan Wilksiltä. order.flexiteek.com

Saat lisätietoja Wilksin 
törmäyslistoista osoitteesta 

www.wilks.co.uk

VARASTOVÄRIT
Kaikkia profiileja on saatavilla samoissa 
varastoväreissä kuin Flexiteek 2G, näin 
saat tyylikkään yhtenäisen ulkoasun 
veneelle.

NÄYTTÄÄ JA TUNTUU PUULTA 
Flexiteekin synteettiset tiikkiprofiilit on 
suunniteltu näyttämään ja tuntumaan 
aidolta puulta. Niillä on myös samat, vain 
vähän huoltoa vaativat ominaisuudet kuin 
Flexiteek 2G:llä.

WILKS TÖRMÄYSLISTAT 
Vuodesta 1973 lähtien Wilks 
(omistaja Flexiteek) on ollut 
Ison-Britannian meriteollisuuden 
eturintamassa törmäyslistojen 
toimittajana maailman johtaville 
merenkulkualan yrityksille, 
venevalmistajille, venekorjaamoille 
ja kuluttajille. 

Wilksillä on laaja valikoima veneiden 
ja laivojen törmäys- ja suojalistoja 
sekä erityyppisiin laitureihin soveltuvia 
suojalistoja.

Veneiden törmäyslistat
Wilks on Ison-Britannian johtava veneiden 
törmäyslistojen ja niiden oheistuotteiden 
asiantuntija. Törmäyslistavalikoimaamme 
kuuluvat ruostumaton teräs-, jäykkä PVC-, 
alumiini- sekä D-, U- ja B-profiilit. Wilksin 
valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto aina 
pienistä jollista  perinteisiin kalastusaluksiin asti.

Click-törmäyslista
Click on Wilksin uusin veneiden törmäyslista, 
joka on kehitetty nopeaan ja yksinkertaiseen 
asennukseen tinkimättä iskunkestävyydestä. 
Click-järjestelmä koostuu jäykästä PVC-rungosta 
ja joustavasta UV-stabiloidusta PVC-suojalistasta, 
jotka saadaan asennettua huomattavasti 
nopeammin kuin perinteiset listat.

Laiturien törmäyssuojat
Laiturien törmäyssuojat sopivat aina yksittäisistä 
laituripaikoista kokonaisiin venesatamiin asti. Ne 
on suunniteltu siten, että ne on helppo asentaa 
ja ovat käytössä kestäviä. Puuhun profiilit 
antavat erinomaisen iskusuojan, ja ne myös 
soveltuvat paremmin pitkäaikaiseen käyttöön 
meriympäristössä. Niiden asennuksen jälkeinen 
huollontarve on vähäistä. 

Lisätarvikkeet 
Wilksillä on myös laaja valikoima muita 
tarvikkeita, kuten päätyhelat, kaiteenpäälliset, 
varvaslistat, kiinnityslistat, reunalistat ja paljon 
muuta.
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MEIDÄN TARINAMME 
Kaikki teollisuudenalat kehittävät ajan myötä 
materiaalivalikoimaansa. Autojen, lentokoneiden ja 
lattiapäällysteiden valmistajat ovat kaikki kehittäneet  uusia 
parempia vaihtoehtoja alkuperäisille materiaaleilleen. Veneteollisuus 
ei poikkea tästä.

AIEMMAT VUODET

Perustimme Flexiteekin vuonna 2000 
tavoitteenamme mullistaa perinteiset 
venekansimarkkinat. Puristamalla “lankkuja” 
PVC:stä loimme innovatiivisen tuotteen, joka 
näyttää aivan yhtä hienolta kuin tiikki. Se toi 
mukanaan myös paljon muita etuja. 

Omistajamme Anders Wilhelmsen Sr on 
norjalainen yrittäjä, jolla on vankat perinteet 
merenkulusta. Olemme hyödyntäneet tätä 
sekä hänen vahvaa tietämystään inspiroimaan 
tuotekehitystämme. Tunnemme johtavien 
venevalmistajien vaativat odotukset ja olemme 
vastanneet niihin. 

Kahden vuoden kehitystyön jälkeen vuonna 
2014 julkaistu Flexiteek 2G nousi aivan uudelle 
tasolle verrattuna muihin vaihtoehtoihin, eikä 
vähiten sen takia, että se ratkaisi aiemman 
ongelman: auringossa kuumentuvan ja jalkoja 
polttelevan kannen.

20 VUOTTA MYÖHEMMIN 

Nykyään myymämme Flexiteek 2G on kaunis, pitkäikäinen 
ja laadukas kansimateriaali, joka on suunniteltu kestämään 
kaikissa sääolosuhteissa. Sitä on saatavilla yli 30 erilaisena 
väriyhdistelmänä ja siihen voidaan tehdä mittatilaustyönä 
erilaisia designeja, logoja ja tekstejä. Tuotesuunnittelumme ja 
valmistuksemme korkea laatu tekee siitä parhaan mahdollisen 
valinnan kaikkiin aluksiin aina veneistä superjahteihin. 

Vakiintuneena markkinajohtajana Flexiteek 2G on erittäin suosittu 
veneen omistajien keskuudessa. Sen on myös huomannut yli 
200 venevalmistajaa. Flexiteek 2G:n ansiosta ei tarvitse käyttää 
tuntikausia kannen kuuraamiseen, hiomiseen ja öljyämiseen. 
Alkuperäiset kantemme – jotka on asennettu noin 20 vuotta sitten 
– ovat edelleen täysin kunnossa ja näyttävät upeilta. 

Tarjoamme kohtuuhintaista ylellisyyttä ja huolettomuutta 
veneilyyn arvokkaita sademetsiä uhkaamatta. Kaiken 
perustana on huolellinen suunnittelu, valmistus, asennus ja tuki 
maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkostomme kautta.
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VALITSEMALLA FLEXITEEK  
2G:N SAAT AIDON TIIKIN 
ULKONÄÖN ILMAN  
TROOPPISIIN PUULAJEIHIN 
LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖONGELMIA.

YMPÄRISTÖ- 
SITOUMUS 
Kuten kaikilla tuotteilla, 
Flexiteek 2G:llä on 
ympäristöjalanjälkensä. 
Olemme ryhtyneet toimiin 
minimoidaksemme sen 
vaikutusta kierrättämällä 
tuotantojätteemme muihin 
tuotteisiin ja käyttämällä 
REACH-standardin mukaisia 
ftalaatittomia pehmentimiä. 

Olemme ylpeitä voidessamme 
tukea World Land Trustia 
(WLT), kansainvälistä 
luonnonsuojelujärjestöä, joka 
suojelee maailman biologisesti 
merkittävimpiä ja uhanalaisimpia 
elinympäristöjä. 

Jokaista myymäämme 10 m² 
Flexiteek 2G:tä kohden lahjoitamme 
5 puntaa elintärkeiden alueiden 
metsänistutuksen rahoittamiseksi 
WLT:n Plant A Tree -ohjelman 
kautta. Näin tuemme tällä 
hetkellä WLT-kumppaneita 
Borneossa, Brasiliassa, Keniassa ja 
Ecuadorissa. 

Kun valitset Flexiteek 2G:n tiikin 
sijaan valitset samalla kestävän 
vaihtoehdon, joka ei uhkaa 
arvokkaita sademetsiä eikä luonnon 
monimuotoisuutta.

Lahjoitamme 5 puntaa jokaisesta myydystä 10 m² 
määrästä Flexiteek 2G -materiaalia.
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Yli

100
maassa 
50 6

jälleenmyyjää ja edustajaa maanosassa 

YLI 200 VENEVALMISTAJAN VALINTA 
MAAILMANLAAJUISESTI   

ASIANTUNTIJANEUVOJA,  
INSPIRAATIOITA  
JA PALVELUA  
MAAILMANLAAJUISESTI 
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana Flexiteek on luonut laajan 
jälleenmyyjäverkoston, joka palvelee satoja 
venevalmistajia, venemyyjiä ja kuluttajia 
maailmanlaajuisesti. 

Flexiteek 2G:n suunnitteluun, valmistukseen ja 
asennukseen koulutetut jälleenmyyjämme antavat 
neuvoja kaikissa asioissa veneistä superjahteihin.

Löydät lähimmän jälleenmyyjäsi vierailemalla 
verkkosivuillamme osoitteessa  
 www.flexiteek.com/find-a-distributor



FLEXITEEK-PATENTIT 
Eurooppa EP 1196672
Kanada 2,377,960
Kiina ZL008093733.3
Etelä-Afrikka 2001/10348
USA 6,895,881
Australia 769707
Etelä-Korea 10-0765000

E info@flexiteek.com 
W www.flexiteek.com

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 

flexiteek-international-ab

flexiteek

Flexiteek

Tyylikkäästi suunnitellut synteettiset  
veneiden kansimateriaalit.


