
Pięknie zaprojektowane syntetyczne pokłady i 
produkty do zastosowań morskich.
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WPROWADZENIE FLEXITEEK

W 2000 roku postanowiliśmy na nowo wynaleźć tekowe pokrycia pokładów. 
Rezultat – opatentowany produkt, który wygląda równie pięknie jak tradycyjne 

drewno tekowe.

Dostępne w stylowych, współczesnych 
kolorach, z opcją indywidualnych 
projektów, napisów i logotypów. 
Zaprojektowaliśmy nasze pokrycia 
pokładów tak, aby były bezpieczne i 
wygodne w ekstremalnych warunkach. 
I to przez wiele lat, przy minimalnej 
konserwacji.

 
 

Po ponad dwudziestu latach wiele z 
naszych oryginalnych pokryć pokładów 
wciąż jest mocnych i wygląda świetnie.
Ponad 200 czołowych producentów 
łodzi na świecie stosuje Flexiteek 
2G. Dzięki naszej globalnej sieci 
dystrybutorów, możemy z łatwością 
dopasować go do Twojej obecnej łodzi, 
bez względu czy jest to mała jednostka, 
czy super jacht.
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TWÓJ POKŁAD NA LATA 
Pięknie zaprojektowane, wymaga 
minimalnej konserwacji.



5



DOSKONAŁY 
WYBÓR
Od małych jednostek po 
super jachty, Flexiteek 2G 
jest idealnym wyborem dla 
Twojego wymarzonego 
pokładu. 
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KORZYŚCI SĄ 
OCZYWISTE
Flexiteek 2G jest 
pięknym, bardzo trwałym, 
wysokowydajnym pokryciem 
pokładu, zaprojektowanym tak, 
aby radzić sobie w każdych 
warunkach pogodowych.

TEK WYNALEZIONY NA NOWO
Flexiteek 2G jest pięknie wykonany i wygląda jak 
prawdziwe drewno tekowe. Tylko Ty będziesz 
wiedział, że to nie jest prawdziwe drewno. Flexiteek 
2G jest idealnym wyborem, jeśli dążysz do uzyskania 
tradycyjnego wyglądu połyskującego pokładu tekowego 
i jest dostępny w wersjach „jak nowy” i „zwietrzały”. 
Założona w 2000 roku firma posiada najbardziej 
doświadczone zespoły zlokalizowane na całym świecie, 
które służą pomocą w projektowaniu, produkcji i instalacji 
syntetycznych pokryć pokładowych.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Flexiteek 2G oferuje znaczące korzyści w porównaniu 
z konkurencyjnymi systemami syntetycznych pokryć 
pokładowych.

•  Chłodzi się o 30% szybciej niż tradycyjne kompozytowe 
pokrycia pokładów.

•  Jest do 35% lżejszy, doskonale nadaje się do wyczynowych 
jachtów, wielokadłubowców i łodzi motorowych

•  Znakomite „usłojenie” sprawia, że Flexiteek 2G jest najbardziej 
realistycznym syntetycznym pokryciem pokładowym.
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DODATKOWE KORZYŚCI
ZMNIEJSZONA WAGA
Dzięki wadze zaledwie 4,5 kg na 
m², Flexiteek 2G jest do 35% lżejszy 
od konkurencyjnych systemów 
syntetycznych pokryć pokładów. 
To właśnie czyni go szczególnie 
atrakcyjnym w przypadku wyczynowych 
wielokadłubowców, jachtów motorowych 
i łodzi żaglowych. Co ważne, redukuje ona 
ciężar umieszczony powyżej wodnicy, jak 
również ogólny ciężar łodzi. Efektem tego 
jest niżej położony środek ciężkości, co 
zmniejsza przechyły i poprawia osiągi.

BARDZIEJ EKOLOGICZNY 
WYBÓR
Flexiteek 2G oferuje połyskliwy wygląd 
prawdziwego drewna tekowego 
bez dylematów środowiskowych 
towarzyszącym twardym drewnom 
tropikalnym. Jak każdy produkt, 
Flexiteek 2G ma swój ślad ekologiczny. 
Podjęliśmy kroki, aby zminimalizować 
jego wpływ, przez recykling naszych 
odpadów produkcyjnych na inne produkty 
i stosowanie plastyfikatora wolnego od 
ftalanów, zgodnego z rozporządzeniem 
REACH.

NAJLEPSZY PRODUKT NA 
RYNKU
Flexiteek 2G jest produkowany na 
pięciu kontynentach, dostępny u ponad 
100 dystrybutorów na całym świecie i 
dostarczany do ponad 200 czołowych 
producentów łodzi. Jego opatentowany, 
dopasowujący się do kształtu łodzi 
spód zapewnia doskonałe przyleganie 
i dopasowanie do łodzi wszystkich 
kształtów i rozmiarów.

TRWAŁOŚĆ
Flexiteek to sprawdzona technologia, której 
oryginalne pokrycia pokładowe mają już ponad 20 
lat i wciąż wyglądają pięknie. Twój nowy pokład może 
uzyskać 10-letnią gwarancję na wady materiałowe, jeżeli 
zarejestrujesz go w tym celu online. Wszystkie pokrycia 
pokładowe Flexiteek są produkowane przy użyciu techniki 
spawania winylu, dzięki czemu połączenia są mocniejsze 
niż w przypadku stosowania kleju. Powierzchnia jest bardzo 
wytrzymała, odporna na promieniowanie UV i nadaje się do 
ponownego szlifowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Flexiteek 2G wymaga ograniczonej konserwacji, aby 
zachować swój wspaniały wygląd. Nie ma potrzeby 
regularnego szorowania lub stosowania drogich 
systemów czyszczących i uszczelniających, wystarczy 
okazjonalne płukanie lub mycie strumieniem wody w celu 
dogłębnego oczyszczenia, aby wyglądały jak nowe. Mydło 
i woda usuną większość rozlanych płynów, w tym olej, 
paliwo, czerwone wino i krew ryb.
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TEAK
Oryginalny i najbardziej popularny 
wybór. Teak pozostaje najbardziej 
popularnym kolorem i nadal jest 
naszym najlepiej sprzedającym się 
produktem.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

SCRUBBED
Zaprojektowany, aby naśladować 
świeżo scrubbed teak, ma piękny 
ciepły miodowy kolor z głębokim 
zróżnicowaniem.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

BLEACHED
Wersja bleached ma nieco jaśniejszą 
tonację w porównaniu do wersji 
scrubbed i pięknie naśladuje 
szorowany pokład tekowy.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

FADED
Wolisz drewno tekowe, gdy zaczyna 
się starzeć? Wtedy odpowiedzią 
będzie wersja spłowiała. Idealna 
mieszanka pomiędzy wersjami: 
bieloną i zwietrzałą.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

PONAD 30 KOMBINACJI 
KOLORYSTYCZNYCH DO 
WYBORU
Bez względu na to, czy masz 
ochotę na klasyczny wygląd drewna 
tekowego, czy na coś bardziej 
nowoczesnego, mamy 11 kolorów 
do wyboru. 

W połączeniu z czarną, szarą lub białą 
spoiną daje to godną pozazdroszczenia 
gamę kombinacji, dzięki którym można 
dostosować swój pokład do własnych 
potrzeb.

Skorzystaj z naszego kreatora pokładów, 
aby stworzyć idealny pokład dla swojej łodzi 
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer 
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer
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WEATHERED
Wersja weathered, z subtelnym 
zróżnicowaniem, doskonale 
reprezentuje pokład tekowy 
pozostawiony po to, aby zaczął 
szarzeć.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

CHARCOAL
Nie tak ciemny jak wersja czarna, 
kolor ciemnografitowy daje wiele 
możliwości osiągnięcia czegoś 
unikalnego.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

VINTAGE
Jeśli pozostawiasz drewno tekowe 
działaniom żywiołów, spodoba Ci się 
ciemniejsza szarość naszego koloru 
vintage.

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

GREY
Kolejny z naszych współczesnych 
kolorów zaprojektowany dla pokładów 
o wyglądzie innym niż drewniany.

Dostępne z czarną lub białą spoiną.

WALNUT
Idealnie zbalansowane zróżnicowanie daje 
naszemu walnut wygląd i odczucie walnut 
amerykańskiego, który ma naśladować. 
W przypadku zastosowań wewnątrz 
pomieszczeń, można go pozostawić w 
wersji bez wykończenia, albo polakierować!

Dostępne z czarną, szarą lub białą spoiną.

OFF-WHITE
Lubisz biały pokład? Praktyczny, 
wysoko antypoślizgowego jasny 
pokład będzie dla Ciebie idealny!

Dostępne z czarną lub szarą spoiną.

CARBON
Współczesny, wyrazisty, nowoczesny 
– wersja carbon zapewni właśnie to i 
jeszcze więcej.

Dostępne z szarą lub białą spoiną.
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MOŻLIWOŚCI 
PROJEKTOWE
Możemy dostosować Twój 
pokład do indywidualnych 
potrzeb, tworząc tradycyjne 
i nowoczesne wzory – cięte, 
dopasowywane i wykańczane 
ręcznie.

Możemy również ozdobić Twój 
pokład wzorami na zamówienie, 
logo i napisami, używając do tego 
skomputeryzowanych, precyzyjnych 
narzędzi do cięcia. Wystarczy 
spojrzeć na niektóre z tych 
przykładów.
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LOGO WYCINANE ZA POMOCĄ MASZYN 
CNCLogo wycinane za pomocą maszyn 
CNC – aby spersonalizować 
swój pokład Flexiteek 2G, można 
umieścić dowolny wzór lub rozmiar.

BĄDŹ UNIKALNY
Nie ma żadnych reguł! Kto 
powiedział, że deski muszą biec od 
dziobu do rufy? Myśl nieszablonowo.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA
Bardzo nowoczesny design 
podkreślający kształt jachtu 
Sunseeker Hawk 38. Wszystko 
jest możliwe z pokładami 
zaprojektowanymi do cięcia za 
pomocą maszyn CNC – jeśli możesz 
to sobie wyobrazić, my możemy to 
zbudować.

TRADYCJA
Tam, gdzie liczy się tradycyjny pokład pełny 
szczegółów. Nie znajdziesz nic lepszego w 
kolorze tekowym.

MIESZANIE KOLORÓW
Dlaczego nie powinno się mieszać kolorów 
Flexiteek 2G? Tutaj obszar roboczy został 
pokryty praktycznym kolorem czarnym, podczas 
gdy elementy boczne są wyróżnione beżowym 
Flexiteek 2G z szarą spoiną. Pełny detali z 
ozdobnymi wzorami i wykończeniem krawędzi.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Prostota może być czasem detalem 
wykończeniowym. Tutaj prosty, prosto 
ułożony panel Flexiteek 2G podkreśla wyglad 
I nadaje go otoczeniu.
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FAQ

  Z czego wykonany jest 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G jest syntetyczny i 
wykonany przy użyciu zgodnego z 
REACH plastyfikatora wolnego od 
ftalanów i w pełni nadaje się do 
recyklingu.

  Jak długo będzie spełniał 
swoją funkcję (trwałość)?

  Flexiteek jest używany już od ponad 
20 lat, a pierwsze pokłady są nadal w 
dobrym stanie. Oczywiście, wszystko 
zależy od tego, jak intensywnie będą 
wykorzystywane pokłady.

  Czy będzie blaknąć lub 
zmieniać wygląd?

   Flexiteek 2G nie blaknie i nie 
zmienia się, może jednak ściemnieć 
o kilka tonów po dłuższym 
wystawieniu na działanie czynników 
atmosferycznych. Można go 
odnowić poprzez szlifowanie 
powierzchni, tak jak w przypadku 
drewna.

  Czy się nagrzewa?
  Flexiteek 2G nagrzewa się w 

gorącym klimacie, ale został 
opracowany w celu zmniejszenia 
wymiany cieplnej i schładza się 
o 30% szybciej niż tradycyjne 
kompozytowe pokrycia pokładów.

  Jakie są jego właściwości 
antypoślizgowe?

  Flexiteek 2G ma podobne 
właściwości antypoślizgowe, 
podobnie jak drewno tekowe, a na 
mokro zachowuje się nawet lepiej 
niż ono.

  Ile waży Flexiteek 2G?
  Flexiteek 2G waży 4,4 kg na metr 

kwadratowy.

  Jakie zalety ma Flexiteek 
2G w porównaniu do 
prawdziwego drewna 
tekowego?

  Flexiteek 2G oferuje prawdziwy 
„wygląd” drewna tekowego z 
dodatkowymi korzyściami w 
postaci mniejszej wagi i minimalnej 
wymaganej konserwacji.

  Jak Flexiteek 2G wypada 
na tle konkurencji?

  Flexiteek 2G jest jedynym 
syntetycznym pokryciem pokładu 
drugiej generacji na rynku i oferuje 
lżejszą i chłodniejszą alternatywę 
w stosunku do innych rozwiązań 
dostępnych na rynku, z szeroką 
gamą realistycznych „drewnianych” 
wykończeń i kolorów.

  Jak został on 
zaprojektowany?

  Flexiteek 2G może być 
zaprojektowany jako replika pokładu 
tekowego lub wyprodukowany 
na zamówienie, aby nadać 
mu nowoczesny, współczesny 
lub tradycyjny wygląd; nie ma 
ograniczeń co do możliwych 
efektów.

  Jak montuje się Flexiteek 
2G?

  Flexiteek 2G jest „spawany” przy 
użyciu technik spawania winylu, 
aby zapewnić czyste i szczelne 
połączenia.

  Co to jest deska 
krawędziowa?

  Deska krawędziowa jest 
obramowaniem wokół desek i jest 
zwykle nieco szersza niż deski użyte 
do jej zdefiniowania.
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  Czy można ją przykleić do 
każdej powierzchni?

  Kleje Flexiteek 2G mogą być z 
powodzeniem stosowane na 
większości powierzchni, jeżeli 
podłoże jest pomalowane. Często 
do tworzenia odpowiedniego 
podłoża do stosowania naszych 
klejów może być stosowany 
dwuskładnikowy klej epoksydowy.

  Jakiego kleju używa się do 
przyklejenia?

  Przetestowaliśmy wiele klejów i w 
zależności od sposobu montażu 
zalecamy stosowanie klejów 
polimerowych 2G MS lub PU2K.

  Co jeśli potrzebuję 
grubszego produktu?

  Na życzenie klienta Flexiteek 2G 
może być dostarczony na warstwie 
sklejki morskiej, GFK, laminatu 
lub pianki o różnej grubości, aby 
umożliwić dokładne dopasowanie 
do wnęki lub krawędzi.

  Czy zgniecie się lub ugnie 
pod naciskiem?

  Flexiteek 2G ulega ściśnięciu, 
jeżeli jest mocowany śrubami 
przelotowymi. Zalecamy, aby 
wszystko, co jest przykręcone, było 
umieszczone na solidnym podłożu, 
takim jak tufnol, UPVC, aluminium 
itp.

  Czy Flexiteek 2G może być 
stosowany w pionie?

  Flexiteek 2G jest zgodny z 
powierzchnią, więc może być 
stosowany na większości kątów i 
konturów, zarówno w pionie jak i w 
poziomie.

  Jaki rodzaj konserwacji 
jest wymagany?

  Flexiteek 2G wymaga minimalnej 
konserwacji, czyszczenia od 
czasu do czasu, a jeśli słoje 
zaczną wyglądać na zużyte, 
szybkie szlifowanie papierem 
ściernym przywróci świeży wygląd i 
właściwości antypoślizgowe.

  Jak czyścić?
  Zalecamy stosowanie naszych 

środków czyszczących, które 
zostały w pełni przetestowane 
do użytku z Flexiteek 2G. Myjka 
ciśnieniowa sprawdza się w 
codziennym lub dogłębnym 
czyszczeniu, a łagodny detergent 
może pomóc w przypadku 
uporczywych plam. Instrukcję 
konserwacji można pobrać tutaj. 
www.flexiteek.com

  Czy można go ponownie 
przeszlifować?

  Flexiteek 2G może być ponownie 
szlifowany ręcznie przy użyciu 
papieru ściernego o ziarnistości 
40–80 i zgodnie z kierunkiem słoi. 
Im bardziej szorstki papier ścierny, 
tym głębsze będzie usłojenie.

  Jak łatwo jest go 
naprawić?

  Flexiteek 2G jest bardzo łatwy 
do naprawy przy użyciu technik 
spawania winylu; w skrajnych 
przypadkach deski można wyciąć i 
wymienić.

  Ile to kosztuje?
  Flexiteek 2G jest wyceniany 

na podstawie liczby metrów 
kwadratowych i oczekiwanych 
detali. Na życzenie możemy 
dostarczyć oferty od dystrybutorów 
krajowych.

  W jakich ilościach można 
kupić Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G jest dostarczany jako 
pokrycia pokładów na zamówienie 
lub jako płyty dostosowane do 
prawie każdego rozmiaru, aby 
dopasować się do Twoich potrzeb.

  Czy można go używać do 
innych zastosowań niż 
łodzie?

  Tak, Flexiteek 2G był używany w 
innych niż morskie zastosowaniach, 
takich jak domowe i komercyjne 
podłogi, siłownie, spa, naczepy 
mieszkalne, przyczepy i pojazdy.



PRODUCENTÓW ŁODZI
Wybór czołowych

Flexiteek 2G, jako uznany lider w swojej 
kategorii, cieszy się zaufaniem ponad 200 
producentów łodzi na całym świecie.

N ASZA  OB IE TN IC A  DL A  C I EB I E
Jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci zaspokoić potrzeby 
Twoich klientów. Nasze produkty są zaprojektowane 
tak, aby były najlepsze w swojej kategorii.

Nieustannie wprowadzamy innowacje i 
udoskonalenia, aby się to nie zmieniło. Dzięki naszej 
globalnej sieci dystrybucji możemy zaoferować Ci 
niezrównany poziom usług i wsparcia.
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„Montujemy Flexiteek 2G na naszych jachtach, ponieważ jest po prostu 
doskonały. Dzięki braku reklamacji posprzedażowych wiemy, że 
dokonaliśmy właściwego wyboru, decydując się na współpracę z 
firmą Flexiteek przy produkcji naszych pokładów”.

Robert Menzel
Zastępca kierownika działu zakupów
Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

„Wybraliśmy Flexiteek ze względu na jakość, realistyczny wygląd i 
znakomity serwis zapewniony przez naszego dostawcę. Spełnia on 
standard oczekiwany na naszych jachtach”.

David Medina
Kierownik operacyjny

„Williams zdecydował się na montaż Flexiteek, ponieważ jest to 
najbardziej realistyczny substytut drewna tekowego, jaki jest obecnie 
dostępny. Zamontowaliśmy ten produkt na kilku tysiącach łodzi 
używanych w różnych miejscach od Australii po Norwegię i 
stwierdziliśmy, że sprawdza się on niezawodnie”.

John Hornsby
Joint Managing Director

„Flexiteek oferuje szeroką paletę kolorów pozwalającą spełnić wymagania 
klienta, a także możliwość dostosowania do niemal każdego kształtu 
i linii. Jaka firma o międzynarodowym zasięgu dostarczająca swoje 
produkty do wielu krajów musimy dbać o niezmiennie wysoką 
jakość w całej naszej ofercie”.

Javier Ibañez
Dyrektor techniczny
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FLEXITEEK TRIMS
Uzupełnij swoje syntetyczne pokrycie 
pokładu imitujące drewno tekowe 
Flexiteek 2G naszym asortymentem 
wykończeń Flexiteek Trims. Opracowane we 
współpracy z firmą Wilks, światowym liderem 
w dziedzinie ochrony przed uderzeniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Flexiteek Trims, skontaktuj się z najbliższym 
dystrybutorem Flexiteek lub bezpośrednio z firmą Wilks. Możesz również złożyć zamówienie 

online w naszym dedykowanym sklepie Flexiteek na stronie order.flexiteek.com

KOLORY
Każdy profil jest dostępny w wersji nieszlifowanej w 
tych samych kolorach co syntetyczne pokrycie imitujące 
drewno tekowe Flexiteek 2G, co zapewnia jednolity wygląd 
Twojej łodzi.

W WYGLĄDZIE I DOTYKU NICZYM PRAWDZIWE 
DREWNO
Produkty Flexiteek Trims zostały zaprojektowane tak, 
aby w dotyku i wyglądzie przypominały prawdziwe 
drewno. Syntetyczne pokrycie imitujące drewno tekowe 
Flexiteek 2G charakteryzuje się niskimi wymaganiami 
konserwacyjnymi.
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Aby uzyskać więcej informacji i 
zamówić produkty z ofertę Wilks, 
wejdź na stronęt www.wilks.co.uk

ODBOJNICE WILKS
Od 1973 roku firma Wilks (należąca 
do Flexiteek) jest liderem brytyjskiej 
branży morskiej w zakresie 
dostaw odbojnic dla czołowych 
światowych firm z branży morskiej 
i bezpośrednio reaguje na 
oczekiwania producentów łodzi, 
dostawców i klientów detalicznych.

Firma Wilks posiada w swojej ofercie 
szeroką gamę odbojnic i profili 
odbojowych do łodzi spełniających 
wymagania różnych jednostek 
pływających, jak również odbijaczy do 
pontonów, zaprojektowanych specjalnie 
do stosowania jako odbojnice dokowe 
przy cumowaniu, wyciąganiu na ląd i 
spuszczaniu pontonów do wody.

Odbojnice do łodzi
Firma Wilks jest liderem na rynku brytyjskim w 
dziedzinie odbojnic, listew odbojowych do łodzi i 
produktów pomocniczych. Nasza oferta odbojnic 
do łodzi obejmuje odbojnice ze stali nierdzewnej, 
sztywnego PVC, aluminium, a także profile D, U i 
B. Od odbojnic pontonowych, wytrzymałych profili 
odbojowych, po tradycyjne łodzie rybackie w Zatoce 
Perskiej, firma Wilks ma w swojej ofercie szeroką 
gamę produktów.

System odbojnic Click
Click to najnowszy system odbojnic do łodzi firmy 
Wilks, który opracowano w celu zapewnienia 
szybkiej i prostej instalacji bez kompromisów w 
zakresie odporności na uderzenia. System Click 
składa się ze sztywnej szyny PVC i elastycznego 
korpusu PVC stabilizowanego UV, zapewniając 
system szybkiego montażu odbojnic z ukrytymi 
mocowaniami.

Odbojnice pontonowe
Nasze profile odbojowe do pontonów nadają się 
zarówno do pojedynczych miejsc cumowania 
jednostek, jak i do całych marin. Zaprojektowano 
je z myślą o łatwym montażu i zapewnieniu 
trwałego poziomu ochrony. Profile te oferują lepszą 
ochronę przed uderzeniami niż drewno i są lepiej 
przystosowane do długotrwałego użytkowania 
w środowisku morskim, a po zamontowaniu 
wymagają minimalnych nakładów konserwacyjnych.

Akcesoria
Firma Wilks produkuje szeroką gamę akcesoriów 
do odbojnic do łodzi, w tym: zaślepki końcowe, 
zaślepki górne, poręcze, listwy mocujące, wkładki, 
listwy krawędziowe i wiele innych.



NASZA HISTORIA
Wszystkie branże z czasem ewoluują w zakresie  
wyboru materiałów. Producenci samochodów, samolotów,  
rowerów i domowych podłóg opracowali i przyjęli wysokowydajne 
alternatywy dla swoich pierwotnych materiałów. Nie inaczej jest  
w branży jachtowej.

WCZESNE LATA

Założyliśmy firmę Flexiteek w 2000 roku, z 
zamiarem zrewolucjonizowania rynku tradycyjnych 
pokryć pokładów. Poprzez wytłaczanie „desek” 
z PVC, stworzyliśmy innowacyjny produkt, który 
wygląda równie pięknie jak drewno tekowe. 
Oferuje on również znaczące korzyści w zakresie 
wydajności.

Nasz właściciel, Anders Wilhelmsen Sr, 
jest przedsiębiorczym Norwegiem z silnym 
dziedzictwem w branży żeglugowej. Czerpiemy 
z tego morskiego dziedzictwa i wiedzy, aby 
inspirować nasze produkty. Rozumiemy i 
odpowiadamy na wysokie wymagania czołowych 
producentów łodzi.

Po dwóch latach prac rozwojowych, wprowadzenie 
Flexiteek 2G w 2014 roku ustanowiło nowy 
punkt odniesienia dla wysokiej klasy alternatywy 
dla drewna tekowego, między innymi dzięki 
rozwiązaniu wcześniejszego problemu 
nadmiernego nagrzewania się pod stopami.

PONAD 20 LAT PÓŹNIEJ

Flexiteek 2G, który sprzedajemy współcześnie, jest 
pięknym, bardzo trwałym, wysokowydajnym pokryciem 
pokładu, zaprojektowanym tak, aby radzić sobie w każdych 
warunkach pogodowych. Jest on dostępny w ponad 30 
różnych kombinacjach kolorystycznych i może obejmować 
indywidualne projekty, loga i napisy. Wyjątkowa jakość 
projektowania i montażu naszych produktów sprawia, że są 
one preferowanym wyborem dla łodzi, od małych jednostek 
po super jachty.

Flexiteek 2G, jako uznany lider, cieszy się ogromną 
popularnością wśród właścicieli łodzi. Jest on również 
stosowany przez ponad 200 producentów łodzi na całym 
świecie. Dzięki Flexiteek 2G nie ma potrzeby spędzania wielu 
godzin na szorowaniu, szlifowaniu i olejowaniu pokładu. 
Nasze oryginalne pokrycia pokładów – zamontowane ponad 
20 lat temu – wciąż są mocne i wciąż wyglądają świetnie.

Oferujemy niedrogi luksus przy minimalnym wysiłku i bez 
zagrażania cennym lasom deszczowym. Wszystko to poparte 
starannym montażem i wyjątkowym wsparciem ze strony 
naszej ogólnoświatowej sieci dystrybutorów.
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FLEXITEEK 2G OFERUJE 
POŁYSKLIWY WYGLĄD 
PRAWDZIWEGO DREWNA 
TEKOWEGO BEZ DYLEMATÓW 
ŚRODOWISKOWYCH 
TOWARZYSZĄCYM TWARDYM 
DREWNOM TROPIKALNYM.
Przekazujemy 5 funtów za każde sprzedane 
10 m² pokładu Flexiteek 2G.

ZAANGAŻOWANIE 
W OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA
Jak każdy produkt, Flexiteek 2G ma 
swój ślad ekologiczny. Podjęliśmy 
kroki, aby zminimalizować 
jego wpływ, poprzez recykling 
naszych odpadów produkcyjnych 
na inne produkty i stosowanie 
plastyfikatora wolnego 
od ftalanów, zgodnego z 
rozporządzeniem REACH.

Jesteśmy dumni, że możemy 
wspierać World Land Trust (WLT), 
międzynarodową organizację 
charytatywną zajmującą się ochroną 
najbardziej biologicznie ważnych i 
zagrożonych siedlisk na świecie, akr 
po akrze.

Z każdych sprzedanych 10 m² 
Flexiteek 2G przekazujemy 5 funtów 
na zalesianie ważnych siedlisk w 
ramach programu WLT Plant A Tree, w 
którym uczestniczą nasi partnerzy na 
całym świecie.

Wybierając Flexiteek 2G zamiast 
drewna tekowego, decydujesz się na 
zrównoważoną alternatywę, która nie 
zagraża cennym lasom deszczowym, 
bioróżnorodności i społecznościom 
od nich zależnym.
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Ponad Na

100
W

 krajach
50 6

dystrybutorów i agentów kontynentach

ZAUFAŁO NAM PONAD 200 PRODUCENTÓW ŁODZI  
NA CAŁYM ŚWIECIE

PORADY EKSPERTÓW, 
INSPIRACJE I USŁUGI NA 
CAŁYM ŚWIECIE
W ciągu ponad dwudziestu lat firma  
Flexiteek stworzyła rozbudowaną sieć 
dystrybucji, obsługującą setki producentów, 
dealerów i właścicieli łodzi na całym świecie.

Nasi doświadczeni dystrybutorzy zostali w pełni 
przeszkoleni w zakresie projektowania, produkcji i 
montażu systemu Flexiteek 2G i mogą zaoferować 
porady dotyczące wszystkich łodzi, od małych łodzi po 
super jachty.

Aby znaleźć najbliższego dystrybutora, odwiedź  
naszą stronę internetową  
www.flexiteek.com/find-a-distributor
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PATENTY FLEXITEEK 
Europa EP 1196672
Kanada 2,377,960
Chiny ZL008093733.3
RPA 2001/10348
Stany Zjednoczone 6,895,881
Australia 769707
Korea Południowa 10-0765000

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

KONTAKT 

flexiteek-international-ab

flexiteek

Flexiteek

Pięknie zaprojektowane syntetyczne pokłady i 
produkty do zastosowań morskich.


