
Allt från skräddarsydda till  
serietillverkade lösningar.
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INTRODUCERAR FLEXITEEK

År 2000 beslöt vi oss för att revolutionera teakdäck för båtar. Resultatet – en 
patenterad produkt som är minst lika vacker som traditionell teak.

Tillgängligt i eleganta, moderna 
färger och med specialanpassade 
designer, bokstäver och logotyper. Vi 
har konstruerat vårt däcksmaterial för 
hög säkerhet och komfort i extrema 
förhållanden. Och för lång livslängd med 
minimalt underhåll.

Tjugo år senare sitter fortfarande 
många av våra originaldäck kvar och 
ser suveräna ut. Fler än 200 av världens 
ledande båtbyggare använder Flexiteek 
2G. Tack vare vårt globala nätverk av 
distributörer installerar vi enkelt däcket 
på din nuvarande båt, oavsett om den är 
en tenderbåt eller lyxyacht.
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HÅLLBART UTSEENDE 
Konstruerat för ett  
minimalt underhåll.



DET PERFEKTA 
VALET
Från tenderbåtar till 
lyxyachter – Flexiteek 2G  
är det perfekta valet. 
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FÖRDELARNA ÄR 
UPPENBARA
Flexiteek 2G är ett vackert, 
varaktigt och högpresterande 
material som gör att 
ditt däck klarar av alla 
väderförhållanden.

YTTERLIGARE FÖRDELAR

LÄGRE VIKT
Med bara 4.5 kg per m² väger Flexiteek 
2G upp till 35 % mindre än konkurrerande 
syntetiska däcksystem. Det gör det 
särskilt tilltalande för högpresterande 
flerskrovs-, motor- och segelbåtar. 
Eftersom både vikten över vattenlinjen 
och båtens övergripande vikt minskar får 
båten en lägre tyngdpunkt, vilket gör att 
den kränger mindre och presterar bättre.

ETT GRÖNARE ALTERNATIV
Flexiteek 2G ger dig känslan av äkta teak 
utan miljöproblemen associerade med 
tropiska träslag. Precis som alla produkter 
har Flexiteek 2G en miljöpåverkan. Vi 
har vidtagit åtgärder för att minimera 
denna påverkan genom att återvinna 
avfall från vår tillverkningsprocess till 
andra produkter och använda ett ftalatfritt 
mjukningsmedel förenligt med Reach-
förordningen.

EN MARKNADSLEDANDE 
PRODUKT
Paneler av Flexiteek 2G tillverkas på fem 
kontinenter, finns tillgängligt hos  mer än 
100 distributörer över hela världen och 
levereras till över 200 ledande båtbyggare. 
Materialets patenterade, formbara 
undersida säkerställer överlägsen 
vidhäftning och gör att det kan monteras 
på båtar i alla former och storlekar.

TEAK PÅ ETT HELT NYTT SÄTT
Flexiteek 2G är tillverkat med fina ytstrukturer, så att 
det ser ut precis som äkta teak. Ingen utom du kommer 
att veta att det inte är den äkta varan. Flexiteek 2G är det 
perfekta valet om du är ute efter ett traditionellt, teakdäck 
och du kan välja mellan ett ”nytt” eller ”väderbitet” utseende. 
Företaget grundades år 2000 och har erfarna team i hela 
världen som hjälper till med design, tillverkning och installation 
av ditt syntetiska däck.

HÖGPRESTERANDE
Flexiteek 2G har betydande fördelar jämfört med 
konkurrerande syntetiska däcksystem.

•  Det svalnar 30 % snabbare än traditionella 
kompositdäck.

•  Det är upp till 35 % lättare, perfekt för kappseglingsbåtar, 
flerskrovsbåtar och motorbåtar.

•  De realistiska ”ådrorna” gör Flexiteek 2G till det mest 
naturtrogna syntetiska däcket.

LÅNG LIVSLÄNGD

Flexiteek är ett beprövat material, de första däcken är 
nu över 20 år gamla och fyller fortfarande sin funktion. 
Du har möjlighet att registrera en 10-årig garanti online 
mot materialfel för ditt nya däck. Alla Flexiteek-däck 
tillverkas med plastsvetsning, vilket ger starkare fogar 
jämfört med material som limmas ihop. Ytan är ytterst 
slitstark och UV-stabil och kan slipas om ifall du skulle behöva.

MINIMALT UNDERHÅLL

Flexiteek 2G kräver inte mycket underhåll för 
att bibehålla sitt fantastiska utseende. Glöm 
regelbundet hårt skrubbande eller dyra rengörings- och 
tätningssystem, skölj bara av det då och då, eller spola 
med högtryckstvätt för en grundlig rengöring. Tvål och 
vatten tar bort de flesta fläckarna medan olja, bensin, rött 
vin och fiskblod kan behöva lite mera arbete.



1110

TEAK
Originalet och det mest populära 
valet, Teak är fortfarande den mest 
efterfrågade färgen och den vi säljer 
mest av.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

WEATHERED
Vill du att ditt däck skall se ut som 
teak av hög kvalitet som endast 
rengjorts med såpa och vatten?  
Då är Weathered lösningen. 

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

CHARCOAL
Charcoal  är inte riktigt lika mörk 
som Carbon och ger dig något som 
sticker ut från mängden..

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

SCRUBBED
Scrubbed imiterar nyskrubbad teak, 
med en härlig varm honungsfärg 
och variationer som ger djup.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

VINTAGE
Om du tycker att vårt väderbitna 
Weathered är för ljus kan denna, 
Vintage falla dig i smaken.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

GREY
Ytterligare en av våra moderna 
färger som utformats för dig som 
vill ha ett däck utan trälook.

Finns med svarta eller vita nåtlinjer.

BLEACHED
Bleached har något svagare färgton 
än Scrubbed och är en vacker 
imitation av ett solblekt teakdäck.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

WALNUT
En perfekt balanserad variation gör att vår 
färg Walnut ser ut som och inger en känsla 
av den amerikanska valnöt som den 
inspirerats av. Lämna ytan som den är eller 
lacka för användning inomhus!

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

OFF-WHITE
Gillar du vita däck? Varför inte välja 
ett praktiskt vitt däck med utmärkt 
halkskydd!

Finns med svarta eller grå nåtlinjer.

CARBON
Carbon ger dig en modern look med 
skarpa kontraster.

Finns med grå eller vita nåtlinjer.

FADED
Föredrar du teak som utsatts 
för väder och vind? Då är Faded 
svaret. En perfekt blandning mellan 
Bleached och Weathered. 

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.

MER ÄN 30 
FÄRGKOMBINATIONER 
ATT VÄLJA MELLAN
Med 11 färger att välja mellan hittar 
du något oavsett om du vill ha en 
klassisk teaklook eller något mer 
modernt.

I kombination med svarta, grå eller vita 
nåtlinjer har du en avundsvärd mängd 
varianter att skräddarsy ditt däck med.

Använd vår däckdesigner för att skapa  
det perfekta däcket för din båt 
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer
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DESIGNMÖJLIGHETER
Vi kan skräddarsy ditt däck med 
personanpassade traditionella 
eller moderna designer – skurna, 
installerade och färdigställda för 
hand.

Vi kan också dekorera ditt däck 
med din egen design, logotyp eller 
bokstäver med hjälp av datoriserade 
precisionsskärverktyg. Titta bara på 
några av de här exemplen.

CNC-SKURNA LOGOTYPER
Med CNC-skurna logotyper kan alla 
designer och storlekar integreras för att 
göra ditt Flexiteek 2G-däck personligt.

VAR UNIK
Det finns inga regler! Vem säger att 
plankor måste ligga från för till akter? 

BANBRYTANDE
En modern design framhäver formen 
hos denna Sunseeker Hawk 38. Allt är 
möjligt med däck som utformats för 
att skäras med en CNC-maskin – om 
du har idén så kan vi verkställa den.

TRADITIONELLT
Välj ett detaljerat däck med definierade kanter 
när tradition är viktigt. Du skulle inte kunna hitta 
ett elegantare teakdäck.

BLANDA FÄRGER
Varför inte blanda Flexiteek 2G-färger? Här 
har arbetsytan täckts i praktisk ärg medan 
sidodäcken framhävs med Flexiteek 2G med 
grå nåtlinjer. Detaljrik design med avsmalnande 
ändar och kantbrädor.

MODERNT
Ibland är det detaljerna som gör det enkla. Här har 
en enkel, rak Flexiteek 2G-panel använts för att 
framhäva omgivningens design och vice versa.
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VANLIGA 
FRÅGOR

  Vad är Flexiteek 2G 
tillverkat av?

  Flexiteek 2G är ett syntetiskt 
material som tillverkas med 
ftalatfritt mjukningsmedel förenligt 
med Reach-förordningen och är helt 
återvinningsbart.

  Hur lång är materialets 
livstid?

  Flexiteek har nu använts i över 20 år 
och de första däcken är fortfarande i 
gott skick. Livslängden beror givetvis 
på hur mycket däcken används.

  Bleknar materialet eller 
ändrar det utseende?

  Flexiteek 2G bleknar inte och ändrar 
inte utseende. Det kan bli något 
mörkare när det utsatts för väder 
och vind under en längre tid. Det går 
då att återställa till originalutseendet 
genom att slipa, precis som en träyta.

  Blir det varmt?
  Flexiteek 2G blir varmt i heta klimat, 

men det har utvecklats för att 
minska värmeöverföring och svalnar 
30 % snabbare än traditionella 
kompositdäck.

  Vad har det för 
halkskyddsegenskaper?

  Flexiteek 2G har liknande 
halkskyddsegenskaper som teak 
och presterar bättre när det är vått.

  Hur mycket väger 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G väger 4.5 kg per 
kvadratmeter.

  Vilka fördelar har Flexiteek 
2G jämfört med äkta teak?

  Flexiteek 2G erbjuder en äkta 
”teaklook” med de extra fördelarna 
av att det väger mindre och kräver 
minimalt underhåll.

  Hur står sig Flexiteek 
2G jämfört med 
konkurrerande material?

  Flexiteek 2G är det enda syntetiska 
däcksystemet på marknaden som 
har utvecklats till en ny generation 
och erbjuder ett lättare och svalare 
alternativ till konkurrerande 
produkter, med ett brett utbud av 
realistiska ”träytor” och färger.

  Hur designas det?
  Flexiteek kan utformas för att 

imitera ett teakdäck eller tillverkas 
enligt en specialanpassad design 
för ett modernt eller traditionellt 
utseende. Det finns inga gränser för 
möjligheterna.

  Hur sammanfogas 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G ”svetsas” med 
plastsvetsning för rena, täta fogar.

  Vad är en kantbräda?
  En kantbräda ramar in de 

huvudsakliga plankorna och är 
vanligtvis något bredare än övriga 
plankor.

  Kan det fästas till alla 
ytor?

  Lim för Flexiteek 2G fäster på de 
flesta ytor om underlaget är målat. 
Ofta kan ett tvåkomponentsepoxi 
användas för att skapa ett bra 
underslag.

  Vilket lim används för att 
fästa materialet?

  Vi har provat många lim och 
rekommenderar 2G MS-polymerlim 
eller 2K polyuretanlim beroende på 
din installationsmetod.

  Vad finns det för alternativ 
om jag behöver en produkt 
med större tjocklek?

  Flexiteek 2G kan vid behov levereras 
monterat på marinplywood, 
glasfiberförstärkt plast, laminat- eller 
skumplastskivor i olika tjocklekar för 
att åstadkomma kant.

  Kommer det att bli 
tillplattat eller deformeras 
under tryck?

  Flexiteek 2G pressas ihop om något 
monteras med genomgående 
förskruvningar. Vi rekommenderar 
att allting som monteras med bultar 
placeras på ett stabilt mellanlägg, 
t.ex. Tufnol, UPVC, aluminium osv.

  Kan Flexiteek 2G användas 
vertikalt?

  Flexiteek 2G är formbart och kan 
användas över de flesta vinklar 
och konturer, både vertikalt och 
horisontalt.

  Vilken typ av underhåll 
krävs?

  Flexiteek 2G kräver minimalt 
underhåll, en rengöring då 
och då räcker gott. Och om 
ådringen/strukturen börjar nötas 
kan ytan snabbt slipas för att 
återfå originalutseendet och 
halkskyddsegenskaperna. 

  Hur rengör man det?
  Vi rekommenderar användning av 

rengöringsmedel som har prövats 
till fullo med Flexiteek 2G. En 
högtryckstvätt fungerar bra för både 
daglig och grundligare rengöring 
och ett lättare rengöringsmedel 
hjälper mot envisa fläckar. 
Underhållsanvisningar kan laddas 
ner här. www.flexiteek.com

  Kan man slipa om det?
  Flexiteek 2G kan slipas för hand 

längs fiberriktningen med ett grovt 
sandpapper i kornstorlek 40–80. Ju 
grövre sandpapper, desto djupare 
ådror.

  Hur lätt är det att 
reparera?

  Flexiteek 2G är väldigt lätt att 
reparera med plastsvetsning. I 
extremfall kan plankor skäras ut och 
ersättas.

  Hur mycket kostar det?
  Flexiteek 2G prissätts utifrån yta, 

utformning och design. En offert 
erhålls enklast från din närmaste 
distributör.

  Vilka kvantiteter går det 
att köpa Flexiteek 2G i?

  Flexiteek 2G kan levereras som 
skräddarsydda paneler i nästan vilka 
storlekar som helst för att passa just 
dina önskemål. 

  Kan det användas för 
andra tillämpningar än 
båtar?

  Ja, Flexiteek 2G har använts i många 
icke-marina tillämpningar, t.ex. som 
golv i bostäder och kommersiella 
byggnader, gym, spaanläggningar, 
husbilar, husvagnar och fordon.



BÅTBYGGARE
Förstahandsvalet för ledande

Vi som marknadsledare inom 
produktkategorin syntetiska båtdäck 
har förtroendet hos mer än 200 
båtbyggare över hela världen.  

VÅR T  LÖFTE  T I L L  D IG
Vi är här för att hjälpa dig tillgodose dina 
kunders behov. Våra produkter har utformats 
för att vara bäst i sin kategori.

Vi förnyar och förbättrar ständigt för att 
säkerställa att det förblir så. Tack vare vårt 
globala nätverk av distributörer kan vi erbjuda 
dig oöverträffad service och support.
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“Vi installerar Flexiteek 2G på våra segelbåtar eftersom det helt enkelt 
är perfekt. Vi har inte haft några anspråk efter försäljning, så vi vet 
att vi fattat rätt beslut att välja Flexiteek som partner för våra 
däck.”

Robert Menzel
Biträdande inköpschef
Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

“Vi har valt Flexiteek för dess kvalitet, det naturtrogna utseendet 
och den enastående service vår leverantör ger oss. Det uppfyller 
den standard som förväntas på våra segelbåtar.”

David Medina
Driftschef

“Williams väljer att installera Flexiteek eftersom det utan jämförelse 
är det mest naturtrogna teaksubstitutet som finns tillgängligt för 
närvarande. Vi har installerat produkten på flera tusen båtar 
på platser som sträcker sig från Australien till Norge med 
mycket tillförlitlig prestanda.”

John Hornsby
Vd

“Flexiteek erbjuder ett brett utbud av färger för att uppfylla 
kundernas krav, plus möjligheten att skräddarsy i stort sett alla 
former och linjer. Vi måste erbjuda samma högkvalitativa 
standard i hela vårt sortiment, så att vara ett internationellt 
företag som levererar till flera länder är en viktig faktor.”

Javier Ibañez
Technical Director
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FLEXITEEK 
AVBÄRARLISTER
Komplettera ditt Flexiteek 2G syntetiska 
däck med vårt utbud av Flexiteek 
avbärarlister. Utvecklade i samarbete  
med Wilks, världsledande inom 
Relingslister och avbärarlister.

För mer information om utbudet av Flexiteek avbärarlister, kontakta din närmsta 
Flexiteek-distributör eller Wilks. Alternativt kan du beställa direkt på nätet från vår 

dedikerade Flexiteek-butik på order.flexiteek.com

För mer information om och för att 
beställa från Wilks utbud,  
gå till www.wilks.co.uk

STANDARDFÄRGER
Varje profil finns som oslipad i samma 
standardfärger som Flexiteek 2G 
syntetiska däck, vilket ger din båt det 
ultimata enhetliga utseendet.

SER UT OCH KÄNNS SOM TRÄ
Flexiteek avbärarlister är utformade för att 
både se ut och kännas som äkta trä. Med 
samma eftertraktade låga underhåll som 
Flexiteek 2G syntetiska däck.

WILKS RELINGSLISTER
Sedan 1973 har Wilks (som ägs 
av Flexiteek) legat i framkant av 
marinbranschen i Storbritannien 
som leverantör av relingslister 
till världsledande marina företag 
och genom att direkt tillgodose 
båtbyggares, skeppshandlares och 
privatkunders behov.

Wilks lagerför ett brett utbud av 
relingslister och avbärarlistprofiler för att 
uppfylla behoven för en rad olika fartyg, 
samt särskilt utformade pontonfendrar 
som används som stötfångare vid 
båtplatser, bryggor och flytande pontoner.

Båtfendrar
På Wilks är vi stolta över att vara 
Storbritanniens ledande specialist 
inom, avbärarlister och tillhörande 
produkter. Vårt utbud av innefattar 
rostfritt stål, styvt PVC, aluminium och 
D-, U- och B-profiler. Från relingslister 
för jollar till slitstarka avbärarlister för 
traditionella fiskebåtar – Wilks har en 
lämplig produkt.

Fendersystem Click
Click är det senaste systemet 
från Wilks och har utvecklats för 
snabb och enkel installation utan 
att kompromissa kollisionstålighet. 
Click-systemet består av ett styvt PVC-
spår och en flexibel UV-stabiliserad 
PVC-kropp som ger ett snabbmonterat 
system med dolda fästen.

Pontonfendrar
Våra pontonprofiler är lämpliga för 
allt från individuella kajplatser till hela 
marina komplex. De har utformats 
för enkel installation och för att 
ge långvarigt skydd. Profilerna ger 
överlägset kollisionsskydd jämfört med 
trä och lämpar sig bättre för långvarig 
användning i marina miljöer, med 
minimalt underhåll efter installation.

Tillbehör
Wilks tillverkar ett brett utbud av 
båttillbehör, bland annat: ändkåpor, 
relingslister, räcken, fotlister, 
fästprofiler, inläggslister, kantlister 
och mer.
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VÅR HISTORIA
I alla branscher utvecklas materialvalen med tiden.  
Tillverkare av bilar, flygplan, cyklar och golv har alla  
utvecklat och anpassat högpresterande alternativ till sina 
ursprungliga materialval. Båtbranschen är inget undantag.

DE FÖRSTA ÅREN

Vi grundade Flexiteek år 2000 med 
målsättning att revolutionera den traditionella 
båtdäcksmarknaden. Genom att extrudera 
”plankor” av PVC har vi skapat en innovativ 
produkt som kan ersätta teak. Den har också 
betydande prestandafördelar.

Vår ägare Anders Wilhelmsen d.ä. är en norsk 
entreprenör med ett rikt sjöfartsarv. Vi har 
använt hans sjöfartshistoria och kunskap som 
inspiration för våra produkter och uppfyller idag 
de flesta båtbyggares höga krav.

Efter två års utveckling satte lanseringen av 
Flexiteek 2G år 2014 nya riktlinjer för exklusiva 
teakalternativ, inte minst genom att lösa de 
tidiga problemen med ytor som blev för varma 
att gå på.

MER ÄN 20 ÅR SENARE

Produkten vi säljer idag, Flexiteek 2G, är ett vackert, varaktigt 
och högpresterande däck, utformat för att klara av alla 
väderförhållanden. Det finns i mer än 30 olika färgkombinationer 
och kan kombineras i oändliga designlösningar. Den exceptionella 
kvaliteten på vårt produktutförande och vår installation gör 
den till förstahandsvalet för alla sorters båtar, från tenderbåtar 
till lyxyachter.

Som etablerad ledare är Flexiteek 2G enormt populärt bland 
båtägare. Och det används av fler än 200 båtbyggare över hela 
världen. Med Flexiteek 2G behöver du inte tillbringa timmar med 
att skrubba, slipa och olja ditt däck. Våra ursprungliga däck – som 
lades för mer än 20 år sedan – är fortfarande starka och ser 
fortfarande bra ut.

Vi erbjuder en prisvärd lyxprodukt med minimalt besvär som 
inte hotar värdefulla regnskogar. Allt detta i kombination med 
en professionell installation och exceptionell support från vårt 
världsomspännande nätverk av distributörer.
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FLEXITEEK 2G GER DIG  
KÄNSLAN AV ÄKTA TEAK  
UTAN MILJÖPROBLEMEN 
ASSOCIERADE MED  
TROPISKA TRÄSLAG.

Vi donerar 5 GBP för varje 10 m² Flexiteek 2G vi säljer.

MILJÖÅTAGANDE
Precis som alla produkter har 
Flexiteek 2G en miljöpåverkan. 
Vi har vidtagit åtgärder för 
att minimera denna påverkan 
genom att återvinna avfall från 
vår tillverkningsprocess till 
andra produkter och använda 
ett ftalatfritt mjukningsmedel 
förenligt med Reach-
förordningen.

Vi är stolta över att stödja World 
Land Trust (WLT), en internationell 
välgörenhetsorganisation som 
skyddar biologiskt viktiga och 
hotade livsmiljöer över hela världen.

För varje 10 m2 Flexiteek 2G som 
vi säljer skänker vi 5 pund för att 
finansiera återplantering av skog 
i viktiga livsmiljöer genom WLT:s 
program “Plant A Tree” som stöder 
lokala partner runt om i världen.

När du väljer Flexiteek 2G 
framför teak väljer du ett hållbart 
alternativ som inte hotar värdefulla 
regnskogar och den biologiska 
mångfald och de samhällen som är 
beroende av dem.
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Mer än På

100
I

 länder
50 6

distributörer och agenter kontinenter

MER ÄN 200 BÅTBYGGARE ÖVER HELA VÄRLDEN HAR 
FÖRTROENDE FÖR FLEXITEEK

EXPERTRÅDGIVNING, 
INSPIRATION OCH 
VÄRLDSOMSPÄNNANDE 
SERVICE
I över tjugo år har Flexiteek etablerat en solid 
distribution av nätverk och betjänar hundratals 
båtbyggare, båthandlare och båtägare över 
hela världen.

Våra erfarna distributörer har alla genomgått full 
utbildning när det gäller design, tillverkning och 
installation av Flexiteek 2G och kan ge rådgivning för alla 
båtar, från tenderbåtar till lyxyachter.

För att hitta din närmsta distributör, besök vår webbplats 
www.flexiteek.com/find-a-distributor



FLEXITEEK-PATENT 
Europa EP 1196672
Kanada 2,377,960
Kina ZL008093733.3
Sydafrika 2001/10348
USA 6,895,881
Australien 769707
Sydkorea 10-0765000

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

KONTAKTA OSS

flexiteek-international-ab

flexiteek

Flexiteek

Allt från skräddarsydda till  
serietillverkade lösningar.


