Högkvalitativ
komposit i kork
för marina miljöer
• Lång livslängd i marina
miljöer

• Känns alltid svalt under
fötterna

• Bra halkfria egenskaper i
blöta miljöer

• Lätt att rengöra
• Prefabricerade samt färdiga
däck efter mallar eller
cad-ritning

• Kostnadsbesparande,

renare, snabbare än
traditionell montering
och professionella
prefabricerade däck

MARINEDECK®exterior
is 100% FSC cerƟĮed

Since 1931

Naturens
förträfflighet och
bekvämlighet.

Högkvalitativ komposit
Naturen möter teknologi.... det ultimata samarbetet
På 1980-talet började vi forska på alternativ till teakdäck, bland annat på flera
syntetiska material. Vi fokuserade på någonting halkfritt som var lätt att rengöra
och som hade lång livslängd samtidigt som det hade ett begränsat eller inget
tekniskt underhåll. Faktum är att naturkork var vårt första val. Forskningen visade
att vi var på rätt väg.

Viktiga fördelar jämfört med andra material
Cyberose Parenchyma är det latinska namnet på korkekens bark. Kork är väldigt
homogent och består nästan enbart av cellformade membran som inte har några
genomgående kanaler. Korkens vävnad är skapat av döda celler. Varje korkcell består
av en minimal mängd fast material och en maximal mängd gasformigt material som
innehåller koldioxid. 1 cm3 bark innehåller ungefär 40 miljoner celler. Korkgranulat
är perfekt som isolermaterial. Det reducerar värmeförluster med ungefär 36 % eller
sänker värme med 53 %. Ett av de mest spännande ställen där man använder kork är
som isolering i värmesköldarna på rymdfärjor.

Bygger på naturens uppfinningar
För att utnyttja korkens alla fördelar och
användningsområden så utvecklade vi ett
syntetiskt bindemedel som förbättrades och anpassades till gällande miljökrav. I
vår produktion använder vi oss av integrerade och kontinuerliga kvalitetskontroller,
sofistikerad högtrycksutrustning, NC-maskiner för flak- och planksågning,
cad-ritade däck och CNC-fräsar för tillverkning av färdiga skeppsdäck.

FSC Certifierad
I Augusti 2010 blev STAZO Marine equipment b.v i nederländerna, godkända och certifierade för sitt
MARINEDECK exterior med den högsta certifieringen, (100% från välskötta skogar). Lagerhållning, hela
prouktionslinan, inkl. Plankor, flak, prefab däck av MARINEDECK exterior samt all dokumentation, allt blev
godkänt och certiferat. ,MARINEDECK exterior är inte bara det bästa valet för en lång perod, det är också
den enda 100% FSC certiferade produkt i hela världen för båtdäck, utom FSC certiferat trä.
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i kork för marina miljöer
MARINEDECK EXTERIOR är en väl beprövad produkt som
har testats på alla typer av ytor i över 20 års tid
Sedan 1980-talet har många båtägare valt att använda MARINEDECK EXTERIOR, på
rekommendation från vänner och utifrån resultat av oberoende tester.

Fördelarna med att välja MARINEDECK
Prefabricerade däck är:
• Kortare monteringstid
• Minimalt med materialspill
• Snabb montering
• Båten kan vara kvar i sjön under arbetets gång
• Mindre arbetstid är kostnadsbesparande
• Lätt att hålla rent
Produktionen av enskilda MARINEDECK ersätter mer eller mindre det traditionella
sättet att lägga däck på fartyg och fritisbåtar, och erbjuder ett underhållsfritt däck
för båtbyggaren och båtägaren.
Mallar med exakta mått och designinstruktioner ger oss möjlighet att prefabricera
däcken genom traditionellt hantverk eller med hjälp av CNC-verktyg så att de
passar perfekt till båten. Prefabricerade däck är helt och hållet färdiga och redo
för montering, oavsett storlek. Monteringsinstruktioner finns på vår hemsida
www.antesbatvarv.se.

PVC eller kartong mallar
utlagda på arbetsbord.

Ett nästan färdigt däck
utlagt med plankor.

Färdignåtad MARINDECK
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Det bästa alternativet
OEM konceptet
MARINEDECK EXTERIOR monteringsfärdiga
Prefabricerade däck
Baserat på mallar eller cad-ritning efter yttermått på däckets delar har vi möjlighet
att skapa en däckdesign efter traditionellt eller valfritt mönster. Efter godkännande
av designen så inleds CNC-fräsningen. Fräsningsarbetet hjälper oss att tillverka däck i
alla storlekar

Däck i alla storlekar
Utvecklingen av den speciella formen på sågningen av MARINEDECK EXTERIOR
flak, denna form ger helt osynliga skarvar när flaken limmas ihop. Detta tillåter att
vi kan få helt obegränsade storlekar. Alla CNC-frästa däck levereras med hänsyn till
kunden för att underlätta montering.

Om det inte finns tillgänglig cad-ritning
så kan vi använda mallar gjorda i
kartong, i exakt storlek av däcket.

CNC-fräsning

Genom att mäta mallarna digitalt så
skapar vi en cad-ritning för den slutliga
däcksdesignen.

Slutlig däckdesign. Innan produktionen
börjar så ger kundens sitt godkännande.

Ett nåtat däck. Däcket är uppdelat i
flera bitar för att förenkla monteringen.

Applicering av lim och delar av däcket.
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Sista delen av monteringen.

för båtdäck
Denna möjlighet med prefabricerade MARINEDECK erbjuder stora besparingar
CNC-fräsningen erbjuder:
• Stora besparingar på arbetskraft samt monteringstid
• Professionell kvalitet
• Traditionell eller valfri design på däcket
• Monteringsfärdiga däck
• Vi kan även erbjuda 6 mm prefab däck som håller samma kvalitet och produktens
alla fördelar som 9 mm tjockt

All personlig intarsia eller logotyp
kan enkelt bli infällt.
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Naturliga fördelar
Superyachter
Den extremt höga komforten och den mjuka känslan när du går eller ligger på
MARINEDECK EXTERIOR har påverkat många båtkonstruktörer, kaptener och redare i
deras val av material. Upplevelsen man får är resultatet av de naturliga egenskaperna
hos korken, som är uppbygd av miljontals celler. MARINEDECK förblir komfortabelt,
även vid extremt höga eller låga temperaturer. Det är en naturligt högteknologisk
produkt skapad av naturen

Passagerarfartyg, kanalbåtar och färjor
För ett par år sedan publicerade avdelningen för Marinteknologi vid Delft´s
universitet i Nederländerna en oberoende rapport som listar de många fördelarna
med MARINEDECK EXTERIOR. Efter att denna rapport publicerats väljer många
båtkonstruktörer samt designers över hela världen att använda MARINEDECK
EXTERIOR på grund av den extrema livslängden, det tilltalande utseendet och det
enkla underhållet.
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MARINEDECK EXTERIOR standardplank och flakstorlekar
• Standardmåt plankstorlek: tjocklek 9 mm, längd 1880 mm. Bredder: 36 mm,
50 mm, 75 mm och 125 mm.
• Standardmått flakstorlek: 9 mm och 6 mm tjocklek x 1880 mm längd. Flakbredder:
410 mm och 500 mm.

Det har aldrig varit lättare att underhålla ditt däck
Det enda du behöver för att underhålla detta däck är att
tvätta det med MARINEDECKs speciella rengöringspaket.
Om du använder dessa produkter och de rengöringsmedel
som rekommenderas på vår hemsida www.antesbatvarv.
se, kommer du upptäcka att det aldrig har varit lättare att
underhålla ditt däck. För normal rengöring används en vit
slipduk. För grovrengöring används en blå slipduk.
För väldigt extrema fläckar används en brun slipduk. För tvättråd se vår hemsida
www.antesbatvarv.se

Garanti
Vi lämnar 5 års garanti på alla MARINEDECK- produkter. För ytterligare
information, se tillverkarens hemsida www.stazo.com.
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Naturliga fördelar och komfort
MARIENDECK EXTERIOR fördelar
• Extremt lite underhåll och väldigt lätt att hålla rent
Information om rengöring samt rengöringsmedel hittar du på: www.antesbatvarv.se

• Utmärkta anti-halkegenskaper
I både blöta och torra miljöer

• Påverkas inte av temperaturer
Känns svalt även i starkt solsken

• Lång livslängd
Även i extrema miljöer

• Icke brandfarligt
• Väldigt bekvämt
Både att sitta och gå på

• Klimatoberoende och saltvattenresistent
Testat i de mest extrema förhållanden, både i naturlig miljö och i laboratoriemiljö

• Extremt miljövänligt
100 % FSC-certifierat, Certifikatnummer: CU-COC-814576

• Missfärgas inte och absorberar ingenting
Även fläckar av rött vin tas bort enkelt

• Extrem ljud- och värmeisoleringsförmåga
20 Db ljudisolering (ISO 717/2) och 6 gånger bättre värmeisolering än
traditionell teak

• Korkek

Since 1931

Bark från korkek

Antes Båtvarv AB
Gunnilbogatan 14 E
723 40 Västerås
070-582 86 82
021-12 74 11,
www.antesbatvarv.se
andreas.tedbrant@antesbatvarv.se

MARINEDECK®exterior
is 100% FSC cerƟĮed

www.marinedeck.net

