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Natur och teknologi...
Den perfekta kombinationen
I början av 80-talet startades en 

avancerad forskning för att ta fram 

alternativa material till båtdäck. Flera 

olika alternativ testades, såsom olika 

typer av slipad PVC plast.

Utredningens fokus lades på håll-

barhet, bekvämlighet, halksäkerhet 

samt att det ska vara enkelt att hålla 

rent och underhålla. Det skulle även 

vara lättare att lägga jämfört med 

traditionella trädäck. 

Redan från början fanns en idé att 

använda naturkork. Efterforskningar-

na övertygade oss!

Miljontals naturliga celler 
skapar fördelar framför andra 
material
Korkek (Quercus suber) är ett träd 

inom eksläktet och familjen bok-

växter. Kork är väldigt homogent 

och består enbart av cellformade 

membran som det inte finns några 

cellgångar i. Korkens vävnad är 

skapad av döda celler. Varje korkcell 

består av en minimal mängd fast 

material och en maximal mängd 

gasformigt material som i huvudsak 

innehåller luft men också koldioxid. 

En cm³ kork innehåller ungefär 40 

miljoner celler. Korkgranulat är per-

fekt som isolermaterial. Det reduce-

rar värmeförluster med ungefär 36% 

eller sänker värme med 53%. Ett av 

de mest spännande ställen där man 

använder kork är som isolering i 

värmesköldarna i rymdraketer.

Teknik
För att ta vara på alla fördelar med 

kork blandas ett syntetiskt bindeme-

del med granulatet. Tillverkningen 

av materialet underlättas av konti-

nuerliga volym- och viktkontroller. 

Man använder specialverktyg för 

att kunna blanda materialet på ett 

bra sätt, och en speciellt framtagen 

maskin pressar materialet för att ge 

det dess rätta densitet. Detta tillvä-

gagångssätt gör att man kan uppnå 

en jämn och hög kvalitet under hela 

tillverkningsprocessen. Den speciella 

blandningen av bindemedel heter 

ACMEC® och är ett av våra fyra regi-

strerade varumärken.

2 decennier av avancerad teknik 
och erfarenhet av marindäck
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Det är naturens styrka och
bekvämlighet som räknas

MARINEDECK 2000®EXTERIOR på 
alla underlag
Efter alla våra tester i extrema förhål-

landen överträffade materialet alla 

förväntningar. Montering är möjligt 

på alla släta underlag i alla marina 

miljöer oavsett om underlaget är 

stål, plast aluminium eller cement. 

Även på trä går det att fästa om 

man förstärker träet med glas eller 

kolfiber.  

Brädor, ribbor, fl ak och även 
montagefärdiga satser 
MARINEDECK 2000®EXTERIOR finns i 

standardbredd om 36 mm, 50 mm 

och 75 mm där det finns ett spår för 

nåtning som är 4 mm. Det finns även 

bredder på 125 mm och 400mm. Alla 

bitar är 1880 mm långa.

MARINEDECK 2000®EXTERIOR mon-
teringsfärdigt
För att minska arbete och monte-

ringstid offererar vi och ett antal 

globala ASMs (Auktoriserade Speci-

alister på MARINEDECK 2000®EXTERIOR) 

monteringsfärdiga däck. Mönstren 

på dessa däck ritas upp på en film av 

polyester, eller kartong efter en CAD-

ritning som godkänns av beställaren. 

Sedan fräser man ut mönstret med 

hjälp av en CNC- fräs. 

(Se bilden på sidan 7).

Lätt att montera
Monteringen av plank och ribbor 

minskar monteringskostnaden 

jämfört med traditionella trädäck. 

Färdiga satser sänker monterings-

kostnaden ytterligare. En PDF fil med 

monteringsinstruktion på svenska 

finns att få på mail: 

antesbatvarv@live.se 
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Användningsområden 
• Motoryachter

• Sportfi skebåtar

• Flybridgebåtar

• Katamaraner

• Ribbåtar

• Poolkanter

• Duschrum och toaletter

• Balkonger

Genom åren har många båtä-

gare valt att montera MARINEDECK 

2000®EXTERIORpå sina -båtar tack vare 

de rekommendationer de fått från 

andra båtägare och vänner eller 

genom de tester. Som flera marina 

organisationer och båttidningar har 

gjort runt om i världen. MARINEDECK 

2000®EXTERIOR ändrar inte utseende 

och åldras inte som andra däck på 

marknaden, det har även väldigt fina 

halkskyddsegenskaper.
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Traditionella båtar
Nederländerna har en lång historia 

av sjöfart och båtar, så det är ingen 

överraskning att det är ett Neder-

ländskt företag som utvecklat MARI-

NEDECK 2000®EXTERIOR.

Den långa traditionen att behålla 

båtars fina skick har skapat MARI-

NEDECK 2000®EXTERIOR. Tack vare den 

enkla monteringen och det minimala 

underhållet väljs nu MARINEDECK 

2000®EXTERIOR på flera av båtarna längs 

kanalerna istället för traditionella 

trädäck.

Segelbåtar och 
katamaraner
Segelbåtsägare ställer höga 

krav på vikt, halksäkerhet, 

prestanda och hållfasthet. 

En annan viktig faktor är 

isoleringsegenskaper-

na med MARINEDECK 

2000®EXTERIOR. Det skapar en 

härlig komfort på sittbänkar 

och däck.

Segelbåtar som har MARI-

NEDECK 2000®EXTERIOR mon-

terat har vunnit många fina 

priser och utmärkelser runt 

om i världen för materialets 

mönster och användning.

www.stazo.nl
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Kryssningsfartyg, fl odbåtar och 
färjor
Avdelningen för marin teknik på 

Delfts universitet i Nederländerna 

gjorde för några år sedan en oberoen-

de rapport där man listade många 

av fördelarna med MARINEDECK 

2000®EXTERIOR. Efter den rapporten 

så har många båtkonstruktörer och 

arkitekter blivit intresserade av att 

använda MARINEDECK 2000®EXTERIOR. 

Produktens extrema hållbarhet, 

attraktiva utseende och underhåll-

sfrihet har gjort den till ett perfekt 

alternativ ombord på dessa fartyg där 

golven annars slits som mest.

 

Lyxbåtar
Den extremt höga bekvämligheten 

och den ”mjuka känslan” när man 

går på MARINEDECK 2000®EXTERIOR har 

haft ett stort inflytande på båt-

konstruktörer, kaptener och båtä-

gare vilket gör att man väljer denna 

produkt. Dessa fördelar får man tack 

vare korkens alla miljoner celler som, 

oavsett om det utsätts för höga eller 

låga temperaturer, fortfarande känns 

bekvämt. En fantastik teknik som 

skapats av naturen.
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Resistent mot saltvatten
MARINEDECK 2000®EXTERIOR har med 

mycket gott resultat klarat alla tester 

mot saltvatten där man utsatt det för 

kontinuerliga temperaturväxlingar 

och helt sänkt ner det i havsvatten.

UV-resistent
MARINEDECK 2000®EXTERIOR har testats 

både ute på fältet och i laboratorie-

miljö, där det utsatts för väldigt hög 

UV-strålning med mycket gott resultat.

Väderresistent
MARINEDECK 2000®EXTERIOR påverkas 

heller inte av temperaturskiftnin-

gar, vilket testats i farvattnen från 

Antarktis till Australien och från 

Karibien till New England.

Monteringsfärdiga däck
MARINEDECK 2000®EXTERIOR fi nns även 

tillgängligt som monteringsfärdiga 

paneler. Specifi k information fi nns att 

tillgå. På vår hemsida www.stazo.nl

Starkt och fl exibelt
Släpp ditt ankare eller ställ en stol på 

ditt däck. MARINEDECK 2000®EXTERIOR  

-är gjort för att klara det. De små 

gropar som uppstår kommer snart 

att försvinna.

Ljud- och temperaturisolerande
MARINEDECK 2000®EXTERIOR är en av 

de bästa tillgängliga isoleringar av 

värme som finns. Det minskar vibra-

tioner och ljud 15 gånger bättre än 

teak. Standardtjockleken av MARI-

NEDECK 2000®EXTERIOR på 9 mm har 

samma isoleregenskaper som 13,5 

cm teak.

Halkfritt
MARINEDECK 2000®EXTERIOR har fantas-

tiska halkfria egenskaper. Oberoende 

organisationer har utfört tester där 

man ställt 60 kg i 40 graders lutning 

på torrt underlag och 38 grader på 

vått underlag. Där kom man fram till 

att MARINEDECK 2000®EXTERIOR har ett 

av de bästa resultaten.

Logotyper
Många båtar och kryssningsfartyg 

har sin egen logotyp. Tack vare 

vår CNC-fräs kan vi fräsa ut vilket 

mönster ni vill. Vår CNC-router kan 

läsa och producera en produkt som 

tillfredsställer den mest kräsna kund.

Rengöring
Tvätta bara av MARINEDECK 

2000®EXTERIOR med färsk vatten och 

lite såpa. Information om rengöring 

för hårt sittande smuts finns på vår 

hemsida: www.stazo.nl.
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Hög hållfasthet och slitstyrka

Låg vikt

Resistens mot stora tempera-
turväxlingar

UV-resistens

Saltvattenresistens

Ljudisolering

�
�

�

Temperaturisolering

Attraktivt utseende, 
bekvämt och snyggt

Bra halkskydd

Tålighet mot slag- och 
stötar

Enkel montering

Enkel rengöring

Väderresistens

Kan läggas i temperaturer från 
+10°C till +25°C och 70-80% 
luftfuktighet

Absorberar inte värme som 
traditionella däck

Reducerar motorvibrationer, 
kontaktljud, etc.

Ej brännbart/självslocknande

Motståndskraft mot djurklor

▼

▼

▼

▼

Många av de som använder MARINEDECK 2000®EXTERIOR har upptäckt dess fördelar som inkluderar:

�

✔
10° - 25°C

70 - 80%

�

STAZO marine equipment b.v.
P.O.Box 151, 3340 AD Hendrik Ido Ambacht (NL)
Veersedijk 83, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht (NL)

 +31 (0)78 68 32 222,  +31 (0)78 68 16 276
E-mail: info@stazo.nl

www.stazo.nl

Marknadsförs i Sverige av:

 Antes Båtvarv AB
 Gunnilbogatan 14e, 
 72340 Västeras (SE)
   +46 (0)70 582 8682 / (0)21 127 411
 E-mail: antesbatvarv@live.se

Referenser
I över 20 år har tusentals fartyg blivit utrustade med 

MARINEDECK 2000®EXTERIOR till stor glädje för ägaren. 

Se även vår referenslista på www.stazo.nl

PERFEKT BÅTDÄCK SKAPAT AV NATUREN
Det är naturens styrka och bekvämlighet som räknas

Sedan 1931


