
Smukt konstruerede syntetiske dæk  
og marine produkter.
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PRÆSENTATION AF FLEXITEEK

I 2000 satte vi os for at genopfinde teakdækket. Resultatet er et patenteret 
produkt, der ser lige så smukt ud som traditionel teak.

Kan fås i stilfulde, moderne farver med 
mulighed for kundespecifikke designs, 
tekst og logoer. Vi har designet vores 
dæk så de er sikre og komfortable under 
ekstreme forhold. Og så holder det i 
mange år, med minimal vedligeholdelse.

Mere end tyve år efter er mange af 
vores originale dæk stadig i brug og 
ser godt ud. Både fra over 200 af 
verdens førende bådebyggere kan bruge 
Flexiteek 2G. Takket være vores globale 
distributørnetværk, kan vi nemt tilpasse 
det til din båd, uanset om det er en 
tender eller en superyacht.
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UDSEENDE DER HOLDER
Smukt konstrueret med  
minimal vedligeholdelse.



DET PERFEKTE 
VALG
Flexiteek 2G er det perfekte 
valg til dit drømmedæk, 
uanset om det er til en tender 
eller en superyacht. 
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FORDELENE ER 
INDLYSENDE
Flexiteek 2G er et smukt, 
langtidsholdbart, højtydende 
dæk, der er designet til at klare 
alle vejrforhold.

YDERLIGERE FORDELE

REDUCERET VÆGT
Flexiteek 2G, der blot vejer 4,5 kg pr. m², 
er op til 35 % lettere end konkurrerende 
syntetiske dæksystemer. Dette gør det 
særdeles attraktivt for hurtigtgående 
flerskrogsbåde, speed- og sejlbåde. 
Og hvad der er nok så vigtigt er, at det 
reducerer den vægt, der befinder sig 
over vandlinjen, såvel som bådens 
samlede vægt. Dette resulterer i en lavere 
tyngdepunkt, hvilket reducerer krængning 
og forbedrer ydeevnen.

ET GRØNNERE VALG
Flexiteek 2G kan tilbyde dig det samme 
skinnende udseende som ægte teak har, 
men uden de miljømæssige dilemmaer 
der er forbundet med brugen af tropisk 
hårdttræ. Som alle andre produkter 
har Flexiteek 2G et miljøaftryk. Vi har 
taget skridt hen imod at minimere 
miljøpåvirkningerne, ved at genanvende 
vores produktionsaffald til andre produkter 
og bruge REACH-kompatible ftalatfrie 
blødgørere.

ET MARKEDSFØRENDE 
PRODUKT
Flexiteek 2G fremstilles på fem 
kontinenter, kan fås via over 100 
distributører i hele verden og leveres 
til over 200 førende bådebyggere. 
Dets patenterede form, der tilpasser 
sig undersiden, sikrer en uovertruffen 
adhæsion og passer til både i alle former 
og størrelser.

TEAK - GENOPFUNDET
Med sin finish med fine årer er Flexiteek 2G udformet 
så smukt, at det ligner ægte teak. Ingen andre ved, 
at det ikke er ægte teak. Flexiteek 2G er det perfekte 
valg, hvis du ønsker den traditionelle skønhed ved et 
skinnende teakdæk. Det fås i varianterne ”som nyt” og 
”vejrslidt”. Vi blev grundlagt i 2000 og vi har de mest erfarne 
teams placeret i hele verden, der kan hjælpe med design, 
fremstilling og montering af dit syntetiske dæk.

HØJTYDENDE
Flexiteek 2G tilbyder væsentlige fordele i forhold til 
konkurrerende syntetiske dæksystemer.

•  Det køler af 30 % hurtigere end et traditionelt 
kompositdæk.

•  Materialet er op til 35 % lettere, hvilket er fantastisk for 
hurtiggående yachts, flerskrogsbåde eller speedbåde.

•  Fantastisk ”ådring” gør Flexiteek 2G til det mest naturtro 
syntetiske dæk.

LANGTIDSHOLDBART

Flexiteek er en gennemprøvet teknologi, med originale 
dæk der nu er over 20 år gamle og stadig er smukke. Dit 
nye dæk leveres med muligheden for online at registrere 
en 10 års garanti mod materialefejl. Overfladen er ekstremt 
slidstærk, UV-stabil og kan sagtens slibes ned, hvis du på et 
tidspunkt skulle få lyst til det.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Flexiteek 2G kræver meget lidt vedligeholdelse for at 
opretholde sit smukke udseende. Der er ikke behov for 
den regelmæssige hårde skuring eller dyre rengørings- 
og forseglingssystemer, blot en lejlighedsvis skylning, eller 
spuling ved behov for dybderensning, og dækket fremstår 
helt nyt. Sæbe og vand fjerner de fleste pletter, herunder 
olie, brændstof, rødvin og fiskeblod.
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TEAK
Det originale og mest populære valg, 
Teak er og bliver den mest populære 
farve og er stadig den der sælger 
bedst.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

VEJRSLIDT
Med en hårfin variation, 
repræsenterer vores Vejrslidte  
dæk et teakdæk, der begynder at 
blive gråt.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

TRÆKUL
Trækul, der ikke er lige så mørk som 
Carbon giver masser af plads til det 
lidt anderledes.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

SKRUBBET
Designet til at efterligne nyskrubbet 
teak, Skrubbet her en lækker varm 
honningfarve med dybe variationer.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

VINTAGE
Hvis du kan lide et teakdæk, der 
overlades til elementerne foretrækker 
du sikkert den mørkere grå udgave af 
vores Vintage-farvede dæk.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

GRÅ
Endnu en af vores nutidige farver 
der er designet til et nonwood-dæk.

Fås med sorte og hvide fuger.

BLEGET
Bleget har en lidt blegere tone 
sammenlignet til Skrubbet og 
efterligner på smukkeste vis et 
skrubbet teakdæk.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

VALNØD
Den perfekt balancerede variation 
gør at Valnød ligner den amerikanske 
valnød, den blev designet til at 
efterligne. Lad den være ubehandlet 
eller giv den lak til indendørs brug!

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

OFF-WHITE
Synes du om et hvidt dæk? Hvorfor 
så ikke prøve et praktisk, skridsikkert 
hvidt dæk!

Fås med sorte og grå fuger.

CARBON
Carbon, der er nutidig, skarp og 
moderne kan tilbyde dig dette og 
meget mere.

Fås med grå og hvide fuger.

FALMET
Foretrækker du teak, når dækket 
er udsat for vind og vejr? Så skal 
du have et Falmet dæk. En perfekt 
blanding af Bleget og Vejrslidt.

Fås med sorte, grå og hvide fuger.

OVER 30 
FARVEKOMBINATIONER 
AT VÆLGE MELLEM
Om du kan lide det klassiske teak-
look eller noget mere moderne, 
så har vi 11 farver du kan vælge 
mellem. 

Kombineret med sorte, grå eller hvide 
fuger, giver dette dig en uanet række af 
kombinationsmuligheder til tilpasning af 
dit dæk.

Brug vores dækdesigner til at skabe det 
perfekte dæk til din båd 
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer

Udvalgte farver lagerføres i begrænset omfang lokalt.
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DESIGNMULIGHEDER
Vi kan tilpasse dit dæk og 
skabe traditionelle og moderne 
designs med individuelle 
løsninger – udskåret, tilpasset 
og efterfølgende finish ved 
håndkraft.

Vi kan også udsmykke dit dæk med 
skræddersyede designs, logoer og 
tekst, ved hjælp af computerstyrede 
præcisionsskæreværktøjer.

CNC-UDSKÅRNE LOGOER
CNC-udskårne logoer. Ethvert design 
og enhver størrelse kan indsættes for 
at skræddersy dit Flexiteek 2G dæk.

VÆR UNIK
Der er ingen regler! Hvem siger at 
planker skal løbe fra for til agter? 
Goldfish tænker ud af boksen.

BANEBRYDENDE
Et meget moderne design der 
fremhæver formen på denne 
Sunseeker Hawk 38. Alt er muligt 
med dæk der er designet til at blive 
udskåret med en CNC-maskine – 
hvis du kan forestille dig det, så kan 
vi fremstille det.

TRADITIONEL
Hvis man holder af det traditionelle, kan man få 
et meget detaljeret dæk med kantbrædder. Det 
fås ikke bedre, selv ikke i teak.

FARVESAMMENSÆTNING
Hvorfor ikke sammensætte forskellige Flexiteek 
2G farver? Her er arbejdsområdet udført i 
praktisk Carbon, mens sidedækket er udført i 
Off-White Flexiteek 2G med grå fuger. Meget 
detaljeret med hjørner og kantbrædder.

NUTIDIGT
Enkelheden kan nogle gange ligge i detaljen. Her 
ser du helt lige monterede Flexiteek 2G-paneler der 
forstærker og bliver forstærket af omgivelserne.
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OFTE 
STILLEDE 
SPØRGSMÅL

  Hvad er Flexiteek 2G lavet 
af?

  Flexiteek 2G er syntetisk og 
fremstillet ved hjælp af REACH-
kompatible ftalatfrie blødgørere. der 
gør det fuldt ud genanvendeligt.

  Hvor lang tid holder det 
(levetid)?

  Flexiteek har været i brug i over 20 
år nu, og de tidligste dæk er stadig 
i fin form. Naturligvis afhænger 
holdbarheden af hvordan dækket 
bruges.

  Vil det falme eller ændre 
udseende?

  Flexiteek 2G falmer ikke og ændrer 
sig ikke. Det kan blive et par toner 
mørkere, når det i længere tid er 
udsat for elementerne. Det kan 
komme til at se nyt ud igen, hvis 
man sliber det som træ.

  Bliver det varmt?
  Flexiteek 2G bliver varmt under 

varme klimaforhold, men 
det er udviklet til at reducere 
varmeoverførsel og afkøler 30 
% hurtigere end et traditionelt 
kompositdæk.

  Hvilke skridsikre 
egenskaber har det?

  Flexiteek 2G har de samme 
skridsikre egenskaber som teak, og 
klarer sig bedre end teak, når det er 
vådt..

  Hvor meget vejer Flexiteek 
2G?

  Flexiteek 2G vejer 4.5 kg pr. 
kvadratmeter.

  Hvilke fordele 
har Flexiteek 2G 
sammenlignet med ægte 
teak?

  Flexiteek 2G ser ud som ægte 
teak, men har fordelene ved at 
materialet er lettere og det er nemt 
at vedligeholde.

  Hvordan er Flexiteek 2G 
sammenlignet med andre 
mærker?

  Flexiteek 2G er blot anden 
generation af syntetiske dæk på 
markedet og materialet er et lettere 
og bedre alternativ i forhold til andre 
på markedet, med en lang række 
realistiske ”træ”-produkter og farver.

  Hvordan er det designet?
  Flexiteek 2G kan designes, så det 

ligner et teakdæk, eller fremstilles i 
et skræddersyet design med et både 
moderne, nutidigt eller traditionelt 
udseende — der er ingen grænser for 
mulige effekter.

  Hvordan sammenføjes 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G ”svejses” sammen ved 
hjælp af en teknik til vinylsvejsning, 
for at sikre korrekt forseglede 
sammenføjninger.

  Hvad er kantbrædder?
  Kantbrædder er rammen omkring 

plankerne og de er normalt en anelse 
bredere end selve plankerne.

  Kan det binde til alle 
overflader?

  Klæbemidlerne fra Flexiteek 2G vil 
klæbe til de fleste overflader, hvis 
den overflade, hvor dækket skal 
fæstnes, males. Ofte kan man bruge 
2-komponent epoxy til at skabe 
en passende overflade, som vores 
klæbemidler kan påføres.

  Hvilke klæbestoffer kan 
bruges til at lægge det 
med?

  Vi har testet mange klæbemidler 
og anbefaler, at man bruger 2G MS 
polymer eller PU2K klæbemidler 
afhængig af monteringsmetode.

  Hvad hvis nu jeg har brug 
for et tykkere produkt?

  Hvis du ønsker det, kan Flexiteek 
2G leveres på vandfast krydsfiner, 
GRP-materiale, laminatplader eller 
på et skumlag af varierende tykkelse 
for at muliggøre en perfekt pasform 
ved fordybninger og kanter.

  Vil det blive mast eller bule 
op under tryk?

  Flexiteek 2G vil blive komprimeret, 
hvis det boltes fast. Vi anbefaler 
at alt der boltes fast placeres på 
et solidt materiale så som tufnol, 
UPVC, aluminium osv.

  Kan Flexiteek 2G bruges 
lodret?

  Flexiteek 2G tilpasser sig overfladen, 
så det kan bruges til de fleste vinkler 
og kurver, både lodret og vandret.

  Hvilken form for 
vedligeholdelse er der 
brug for?

  Flexiteek 2G kræver minimal 
vedligeholdelse. Det skal rengøres 
en gang imellem, og hvis du på et 
tidspunkt slider årerne ned, vil en 
hurtig slibning få årerne frem, så det 
igen ser godt ud og genvinder sine 
skridsikre egenskaber.

  Hvordan skal det 
rengøres?

  Vi anbefaler, at man bruger 
vores rengøringsmidler, der er 
gennemtestede til brug med 
Flexiteek 2G. En højtryksrenser 
fungerer godt til daglig rengøring 
eller til rens i dybden og et mildt 
rengøringsmiddel kan hjælpe 
med at fjerne genstridige pletter. 
Vedligeholdelsesanvisningerne kan 
downloades fra vores hjemmeside 
på: www.flexiteek.com.

  Kan man slibe det?
  Flexiteek 2G kan håndslibes ved 

hjælp af sandpapir med kornstørrelse 
40 til 80, ved at arbejde i årernes 
retning. Jo grovere sandpapiret er, 
des dybere vil årerne blive.

  Hvor nemt er det at 
reparere?

  Flexiteek 2G er meget nemt at 
reparere ved hjælp af teknikker til 
vinylsvejsning. I ekstreme tilfælde 
kan det ske, at en planke skal 
skæres ud og erstattes.

  Hvad koster det?
  Flexiteek 2G er prissat ud fra 

kvadratmeter og detaljegrad. 
Man kan indhente tilbud fra vores 
landedistributører efter anmodning.

  Hvilke mængder kan du 
købe Flexiteek 2G i?

  Flexiteek 2G leveres som 
skræddersyede dæk eller som 
plader, der kan tilpasses næsten alle 
størrelser.

  Kan det anvendes andre 
steder end på både?

  Ja, Flexiteek 2G er blevet brugt 
på landjorden, så som bolig- og 
erhvervsgulve, i fitnesscentre, 
spabade, autocampere, trailere og 
køretøjer.



DE FØRENDE 
BÅDEBYGGERES VALG

Som et veletableret og førende mærke 
er Flexiteek 2G betroet af over 200 
bådebyggere i hele verden.

VORES  LØFTE  T I L  D IG
Vi er her for at hjælpe dig med at efterkomme 
dine kunders behov. Vores produkter er 
designet til at være de bedste inden for deres 
kategori.

Vi fortsætter med at udvikle og forbedre for 
at sikre, at det forbliver sådan. Takket være 
vores globale distributionsnetværk kan vi 
tilbyde dig uforlignelig service og support.
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“Vi monterer Flexiteek 2G på vores sejlbåde, da det helt enkelt er 
perfekt”. Da vi ikke har oplevet nogen eftersalgskrav, ved vi, at vi 
har foretaget det rette valg, ved at samarbejde med Flexiteek 
hvad angår dæk.”

Robert Menzel
Souschef for indkøb
Hanse, Dehler, Moody, Privilège,  
Fjord, Sealine

“Vi har valgt Flexiteek pga. kvaliteten, det realistiske udseende og 
den fantastiske service som vores leverandør yder. Det opfylder 
de forventninger der er fra vores yacht-ejere.”

David Medina
Driftsleder

“Williams vælger at bruge Flexiteek, da det er langt den mest 
realistiske teakerstatning, der er tilgængelig i øjeblikket. Vi har 
udstyret adskillige tusind både med produktet - både der 
bruges på steder lige fra Australien til Norge - og vi har 
erfaret at det har den bedste ydeevne.”

John Hornsby
Fælles administrerende direktør

“Flexiteek tilbyder en lang række farver, så vi kan imødekomme vores 
kunders ønsker, og de får mulighed for at tilpasse næsten enhver 
form og linjeføring. Vi har behov for, at hele vores udvalg har 
samme høje kvalitetsstandard, det er derfor af afgørende 
betydning, at vi er en international virksomhed, der leverer til 
adskillige lande.”
Javier Ibañez
Teknisk direktør



1918

FLEXITEEK PYNTELISTER
Suppler dit Flexiteek 2G syntetiske 
teakdæk med pyntelister fra Flexiteeks 
store udvalg. Udviklet i samarbejde 
med Wilks, verdensledende inden for 
stødbeskyttelse.

Kontakt venligst din nærmeste Flexiteek distributør eller Wilks direkte for yderligere 
oplysninger om udvalget af Flexiteek pyntelister. Alternativt kan de bestilles online 

fra vores Flexiteek-butik på order.flexiteek.com

Besøg www.wilks.co.uk for 
yderligere oplysninger og for at 

bestille Wilks fenderlister.

LAGERFARVER
Alle profiler kan fås uslebne i de samme 
lagerfarver som Flexiteek 2G syntetisk 
teak, der giver din båd et fuldstændig 
ensartet udseende.

SER UD SOM OG FØLES SOM TRÆ
Udvalget af Flexiteek pyntelister er 
designet til både at se ud som og føles 
som ægte træ. Af Flexiteek 2G syntetisk 
teak – den eftertragtede kvalitet med 
minimal vedligeholdelse.

WILKS FENDERLISTER
Siden 1973, har Wilks (ejet af 
Flexiteek) ført an i marinebranchen 
i Storbritannien hvad angår levering 
af fenderlister til verdens førende 
marinevirksomheder. Wilks opfylder 
behovene hos bådebyggere, 
skibshandler og detailkunder.

Wilks lagerfører en lang række fenderlister 
og gummiprofiler for at imødekomme 
behovene for en lang række fartøjer, så 
vel som fenderlister til pontoner, der er 
specielt designet til brug ved fortøjning, 
landing og til flydende pontoner.

Fenderlister
Hos Wilks, er vi stolte af at være Storbritanniens 
førende specialist inden for fenderlister, 
gummiskinner og hjælpeprodukter. Vores udvalg 
af fenderlister omfatter rustfrit stål, hård PVC, 
aluminium, så vel som D-, U- og B-profiler. Wilks 
har altid et produkt der passer - uanset om du 
har brug for fenderlister til en jolle eller slidstærke 
gummiskinner til et traditionelt fiskefartøj.

Fenderlister med kliksystem
Kliksystemer er det nyeste fenderlistesystem 
fra Wilks og det er blevet udviklet til en hurtig 
og enkel montering uden at gå på kompromis 
med slagfastheden. Kliksystemet består af en 
hård PVC-skinne og en fleksibel UV-stabiliseret 
PVC-liste, der gør, at man hurtigt kan opsætte et 
fendersystem med skjulte beslag.

Fenderlister til pontoner
Vores fenderlister til pontoner er egnet 
til individuelle fortøjningspladser over 
alt i havneområderne. De er designet til 
nem montering og til at give et varigt 
beskyttelsesniveau. Profilerne giver en bedre 
stødbeskyttelse end træ og er bedre egnet til 
omfattende brug i havneområdet og de kræver 
kun minimal vedligeholdelse efter monteringen.

Tilbehør
Wilks fremstiller et stort udvalg af tilbehør til 
fenderlister herunder: endestykker, topkapper, 
gelændere, fodlister, fastgørelsesstrips, indsatser, 
kantlister og meget mere.
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VORES HISTORIE
Alle brancher udvikler deres foretrukne materialer over 
tid. Producenter af biler, fly, cykler og gulve til boliger har 
alle udviklet og valgt højtydende alternativer til de materialer de 
originalt brugte. Bådbranchen er ikke anderledes.

DE TIDLIGE ÅR

Vi grundlagde Flexiteek i 2000, med den 
målsætning at revolutionere det traditionelle 
marked for dæk. Ved at ekstrudere ”planker” 
fra PVC har vi skabt et innovativt produkt, der 
ser lige så smukt ud som teak. Det giver også 
væsentlige fordele mht. ydeevne.

Vores ejer, Anders Wilhelmsen Sr, er en 
dynamisk nordmand med en stærk arv inden 
for shipping. Vi har trukket på denne maritime 
arv og viden som inspiration til vores produkt. 
Vi forstår og har reageret på de høje krav fra de 
førende bådebyggere.

Efter to år med udvikling satte lanceringen af 
Flexiteek 2G i 2014 en ny målestok for eksklusive 
alternativer til teak, ikke mindst ved at vi løste det 
tidligere problem, med at det blev for varmt for 
fødderne.

I MERE END 20 ÅR

Det Flexiteek 2G, vi sælger i dag, er et smukt, langtidsholdbart, 
højtydende dæk, der er designet til at klare alle vejrforhold. Det 
kan fås i over 30 forskellige farvekombinationer og kan indeholde 
skræddersyede designs, logoer og tekst. Den usædvanlige kvalitet 
af vores produktdesign og tilpasningen gør det til alle bådes 
foretrukne valg, lige fra tenders til superyachts.

Som et markedsførende mærke er Flexiteek 2G ekstremt populær 
hos bådejere. Dette understreges også med over 200 bådebyggere 
på verdensplan. Med Flexiteek 2G skal man ikke bruge en masse 
tid på at skrubbe, slibe og oliere dækket. Vores originale dæk – der 
blev monteret for over 20 år siden – er stadig i brug og ser godt ud.

Vi tilbyder overkommelig luksus med minimalt besvær og uden 
at vi truer vores dyrebare regnskove. Det hele understøttes 
af omhyggelig installation og enestående support fra vores 
verdensomspændende distributørnetværk.
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FLEXITEEK 2G KAN TILBYDE 
DIG DET SAMME SKINNENDE 
UDSEENDE SOM ÆGTE TEAK  
HAR, MEN UDEN DE 
MILJØMÆSSIGE DILEMMAER  
DER ER FORBUNDET MED 
BRUGEN AF TROPISK HÅRDTTRÆ.
Vi donerer 5 £ for hver 10m² Flexiteek 2G vi sælger.

MILJØMÆSSIGT 
ENGAGEMENT
Som alle andre produkter har 
Flexiteek 2G et miljøaftryk. Vi 
har taget skridt hen imod at 
minimere miljøpåvirkningerne 
ved at genanvende vores 
produktionsaffald til andre 
produkter og bruge REACH-
kompatible ftalatfrie 
blødgørere.

Vi er stolte af at støtte World 
Land Trust (WLT), en international 
velgørenhedsorganisation til 
bevarelse af verdens mest 
biologisk betydningsfulde og truede 
levesteder, hektar for hektar.

For hver 10 m2 Flexiteek 2G 
vi sælger, donerer vi 5 £ for at 
finansiere genskovning af vitale 
levesteder via WLT’s program Plant 
et træ, der støtter lokale partnere i 
hele verden.

Når du vælger Flexiteek 2G, frem 
for teak, vælger du et bæredygtigt 
alternativ, der ikke truer vores 
dyrebare regnskove og den 
biodiversitet og de samfund der er 
afhængige af dem.
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Over På

100
I

lande
50 6

distributører og agenter kontinenter

BETROET MÆRKE FOR OVER 200 FØRENDE 
BÅDEBYGGERE I HELE VERDEN

EKSPERTRÅD,  
INSPIRATION OG  
SERVICE I HELE VERDEN
I mere end tyve år har Flexiteek etableret 
et solidt distributionsnetværk, der betjener 
hundrede af bådebyggere, bådforhandlere og 
bådejere i hele verden.

Vores erfarne distributører er alle fuldt uddannet i 
designet, fremstillingen og monteringen af Flexiteek 2G 
og de kan rådgive omkring alle bådtyper, fra tenders til 
superyachts.

Besøg vores hjemmeside  
www.flexiteek.com/find-a-distributor  
for at finde din nærmeste distributør.
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Smukt konstruerede syntetiske dæk  
og marine produkter.


