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Racing
OneSails expressly for

Hvorfor 
vælge One
The next 
generation of sails™

1. Eksklusiv teknologi

I mere end 10 år har OneSails design team 
arbejdet på at udvikle eksklusive teknologier, 
der giver reel mulighed for sejl i et stykke og 
med gennemgående tråde til både cruising og 
kapsejlads.

2. Performance

Egenskaber som vægt, kontrol over facon 
og meget lille deformation betyder, at sejlet 
performer bedre end traditionelle panelsejl.

3. Kvalitet

M3™ og 4T FORTE™ membraner produceres 
udelukkende på vores til formålet byggede 
anlæg i Europa, for at sikre, at vores stramme 
produktions standarder overholdes.

4. Design

Det bedste sejl design er resultatet af løbende 
analyser og erfaring. OneSails ligger i spidsen 
indenfor branchen, fordi vi hele tiden 
investerer i forskning og udvikling. Det sikrer, 
at OneSails kan levere de allerbedste designs. 
Succesen for denne tilgang bekræftes af den 
lange række af pokaler, vores kunder har 
vundet i store nationale og internationale 
kapsejladser og på VM niveau.

5. Service

En kerneaktivitet for alle OneSails lofter 
er at levere første klasses service, support 
og assistance. Som en vigtig del af vores 
service commitment har alle OneSails lofter 
eksperter for at sikre, at vi kan levere på vores 
service forpligtelse. Ud over et voksende 
antal sejllofter har OneSails gruppen et stort 
netværk af servicepoints strategisk placeret 
langs Europas kyster.

OneSails forbeholder sig ret til at ændre beskrivelser, modifice-
re eller udskifte produkter i denne produktguide uden at oply-
se om det. One er et registreret varemærke tilhørende OneSails 
International. Andre navne kan være registrerede varemærker 
tilhørende deres respektive ejere.

OneSails International © 2019. All rights reserved.

Samtidig med introduktionen af 4T FORTE™ sejl var OneSails den første 
sejlmager i verden til, som standard, at levere sejl med en elektronisk chip 
indkapslet i membranen.

OneSD™ chippen opbevarer data, der kan hjælpe bådejeren og OneSails 
netværket med præcist at identificere sejlet, se dets data og hvilke 
reparationer, der måtte være lavet på sejlet gennem dets liv. De registrerede 
oplysninger om sejldata mm. aflæses nemt med en smartphone.

Smart sails™
OneSD™ teknologi for deling 
af sejldata

Facon, design og analyse
Alle vores membransejl gennemgår 
en komplet FSI optimering.
Alle vores sejllofter worldwide har adgang til en enorm database, opdateret 
i realtid. Den indeholder tusindvis af sejl designs. Lige fra det VM-vindende 
Optimist-sejl til de største maxi yacht membran-storsejl, der nogensinde er 
produceret. Databasen indeholder alle konstruktions detaljer, som lever op til 
markedets højeste standarder.

OneSails filosofi er altid at ville være i front på teknologien. En vigtig 
parameter i denne filosofi er vores FSI analyse laboratorium. FSI, Fluid-
Structure Interaction, er et skridt foran aerodynamiske analyser (CFD), 
og sætter os i stand til at lave live-simuleringer, hvor alle faktorer, med 
indflydelse på sejlets facon, regnes med: materiale deformation, riggens 
karakteristika, laminær og turbulent windflow, bagluft mm. 

OneSD™ is 
developed in 
cooperation with IRIG 
by Weflex.

www.onesails.dk
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Kapsejlads og Grand Prix Sejl
På toppen i årevis!

Symmetriske og asymmetriske spilere
Faster Off the Wind™

   

- Carbon
- Dyneema

- Glass / Pentex

Vektor 2TM er kulminationen af mere end 20 års udvikling i 
konstruktionen af sejl med gennemgående tråde.  
Nettet af gennemgående tråde er skabt af forstærket fibertape, der 
under højt tryk, lægges på den film, der udgør den egentlige sejldug. Til 
forskel fra andre lignende sejl maksimerer den unikke tape i Vektor 2™ 
fibrenes strukturelle styrke, uden at begrænse layoutet af fibrene. Dette 
giver en rigtig god formstabilitet i hele sejlet.

Vektor 2™ fås med flere typer fibre med forskellige egenskaber og 
gør det muligt at erhverve et sejl med gennemgående tråde, uden 
sammensyninger, med excellent formstabilitet, til en pris, der er 
konkurrencedygtig med traditionelle panelsejl.

   
- Twaron

Ved at bruge gennemgående, superstærke tråde i en lim-fri 
lamineringsproces får man sejl, der er overordentlig strækfaste. 
Men alligevel er bløde og fleksible, hvilket er en kæmpe fordel i forhold til 
andre teknologier med ”støbte sejl”. Varme og højt tryk i et kontrolleret 
miljø får specielle polymerer i de anvendte film til at smelte sammen i 
en proces uden anvendelse af lim. Tafetta på den ene eller begge sider 
af sejlet gør det mere modstandsdygtigt, og gør sejlet særdeles egnet til 
performance cruising. M3™ sejl leveres standard med tre års garanti mod 
delaminering.

- STR™ High Modulus
- Twaron

4T FORTE™ er forskellig fra andre membransejl, da sejlet er et 
komposit og ikke et laminat.
4T FORTE™ sejl indeholder superstrækfaste fibre, men er uden mylar film 
og lim, som ellers er typisk for laminat sejl. Ved at anvende en multi mikro 
lagdelt struktur, smeltes membranens elementer sammen til et stabilt, 
strækfast og modstandsdygtigt sejl. Ved at eliminere mylar film og lim får 
vi et sejl, der er betydeligt lettere end et alternativ i laminat.

   - STR™ High Modulus

4T FORTE™ Naked er den ultimative udvikling.
Af 4T FORTE™ komposit teknologi, der giver det bedste forhold mellem 
belastning/vægt pr. kvadratmeter. Sejlet er specifikt udviklet til grand prix 
og konkurrence på højeste plan. Det giver den lavest mulige vægt og 
højeste faconstabilitet i lang tid, sammenlignet med tilsvarende produkter 
på markedet.
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OneSails vævede cross-cut sejl bliver fremstillet i den 
allerbedste kvalitet Dacron.
Dacron er ikke bare Dacron. OneSails er yderst konsekvent, 
når det gælder valg af sejldug, for at sikre, at hvert eneste 
stykke dug er perfekt til det formål, det er tiltænkt. 
Tætvævede, meget strækfaste tråde med indbygget UV-
beskyttelse giver til sammen det bedste grundlag for et 
effektivt og holdbart sejl til mindre og mellemstore både. 
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l Tri-radial konstruktion giver en mere avanceret 
fordeling af belastningerne på sejlet, end der kan opnås 
i et cross-cut sejl.
Højteknologisk sejldug, eksempelvis Dyneema-forstærket dug 
som Hydranet og andre avancerede laminater, giver sejlet 
bedre facon-stabilitet og der med bedre performance end 
alternativer i cross-cut.

   

Vantage1™ membransejl har et sofistikeret system af fibre, 
lagt i buer, for at fordele belastningerne på sejlet jævnt. Det 
reducerer risikoen for lokale overbelastninger og forbedrer 
sejlets facon stabilitet. Sejlene lamineres i sektioner, som derefter 
skæres til og syes sammen. Selv om fibrene ikke er gennemgående 
i hele sejlet, er fibrenes forløb designet, så de samles ved 
sektionernes sammensyninger på en måde, der sikrer en god 
fordeling af belastningerne. Den omhyggelige laminering og 
tilskæring resulterer i et formstabilt, effektivt og holdbart sejl med 
minimal krympning, og som er nemt at trimme.

Der hvor den største udvikling af sejl sker i dag, er på sejl til 
slørsejlads. De seneste teknologiske fremskridt i produktionen 
af sejldug, og revolutionerede software til aerodynamiske 
analyser, står til rådighed for OneSails. Det sætter os i stand til 
at producere spilere, symmetriske og asymmetriske, og code 
zeros, der er hurtigere end nogensinde før. Den avancerede 
design software, vi anvender, garanterer, at hvert eneste sejl til 
slørsejlads fra OneSails er et custom produkt, fremstillet på basis 
af vores designeres store erfaring kombineret med en analyse 
af den specifikke båd og rig, samt informationer og ønsker fra 
bådejeren. Alt dette skaber et sejl med unik performance. Test i 
vindtunnel er en fast del i hele den udviklingsproces, der holder 
OneSails i toppen blandt sejlmagere.

OneSails har en meget bred erfaring i Grand Prix race.

Gennem adskillige år har vi været førende i offshore 
kapsejlads. Vores sejl har været ombord hos vinderne 
af verdensmesterskaber, kontinentale og nationale 
mesterskaber i one-design og diverse kølbådsklasser, 
uanset måleregler.

OneSails kapsejlads- og Grand Prix sejl er designet og 
forarbejdet specifikt til bådejeren, der forlanger den 
ultimative kombination af præstation, pålidelighed og 
holdbarhed af sine sejl. 
Produktpaletten kan tilfredsstille enhver brug og specifikke 

krav i klasseregler: Hi-performance, vævede cross-cut 
og tri-radiale panelsejl og en vifte af specialdesignede 
membran sejl som Vektor 2™, M3™ og 4T FORTE™. Disse 
fremragende produkter, udstyret med ubrudte fibre, gør 
det muligt for os at konstruere storsejl og genuaer, der er 
lette og yderst formstabile i forhold til tilsvarende sejl.

Alle sejl, uanset produkt-type, er individuelt designet til den 
enkelte båd og til de specifikke ønsker, bådejeren måtte 
have. Over alt bliver brugt de absolut bedste materialer 
og fittings for at sikre, at sejlet bevarer sine enestående 
egenskaber i lang tid.
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