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Kollektionen Imagine med sina 169 referenser 
bryter mot de traditionella marina stilreglerna 
och hämtar sin inspiration från trender inom 
heminredning och luxuösa miljöer. Det nya, 
djärva och formstarka uttrycket från Sunbrella® 
Marine överraskar med jeanstyger, moderna 
och eleganta jacquarder och marina vintage-
ränder. Vävkollektionens  11 produktserier med 
hög teknisk prestanda stärker dess position 
som den största och stilfullaste kollektionen 
på marknaden.

THE NEW COLLECTION
SUNBRELLA® MARINE

Sunbrella® - Cushions 

1. Newport Sand 
Cape Cod Cadet Grey
2. Newport Teak 
Cape Cod Toast
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Sunbrella® plus 

Natural
amethyst
apricot
Jetblack
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SUNBRELLA® SUPREME
Insidan av Sunbrella® Supreme har 
en beige flockyta med sammetskänsla 
som kontrasterar mot tygets utsida. 
Det ger besättningen optimalt ljus och 
en ombonad atmosfär under kapellet. 
Förenat med sin vattentäthet gör detta 
Sunbrella® Supreme till den perfekta 
lösningen för sprayhoods, biminitoppar 
och flybridge.

Sunbrella® Suprême 

1 . Charcoal med linneflock
2 . Captain Navy med linneflock

SUNBRELLA® FURLiNg
Sunbrella Furling® är utvecklad för att hindra uV-strålar 
från att skada förseglet. Med sin lätthet, flexibilitet och 
slitstyrka är Furling särskilt lämpat för detta, då det inte 
påverkar seglets egenskaper. Sunbrella® erbjuder även en 
självhäftande version som underlättar applicering. Furling 
och Furling adhesive rekommenderas särskilt för båtar 
under 40 fot.

Sunbrella® Furling  

1. Natural 
2. Dune 
3. Marine blue
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KolleKtionen imagine från Sunbrella® marine 

har med Sina 11 produKtlinjer och höga teKniSKa 

preStanda blivit det  globala riKtmärKet i den 

marina världen. det exKluSivaSte tyget i denna nya 

upplaga, Sunbrella® Supreme, utmärKer Sig med Sin 

avancerade teKniK och eStetiSKa framtoning.
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KolleKtionen imagine är inSpirerad av lila 

horiSonter och blågrå SKuggor vilKa brytS av 

med geometriSKa jaquader. tygernaS mönSter 

och färgStällningar gör det möjligt att 

SKapa miljöer Som är KlaSSiSKa eller moderna, 

eleganta eller SofiStiKerade.
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SUNBRELLA® - CUShioNS
Sunbrellas nya tygsortiment för dynor är speciellt 
utvecklat för interiör och exteriör inredning av 
båtar, samt för alla dekorativa applikationer 
på motor- eller segelbåtar. De 50 referenserna 
– solida, ränder och jacquarder – erbjuder 
oändliga kombinationer med alla produktserier 
från Sunbrella®.

Sunbrella® Cushions 

1. long Beach peacock 
2. long Beach Eggplant 
3. long Beach Carbon 
4. Natté Eggplant 
5. Natté prussian blue 
6. Natté Carbon sky
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Sunbrella® plus 

Flax
Graphite
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färgpaletten i det nya Sortimentet från 

Sunbrella® utgår ifrån KuStlinjenS 

Sandtoner, SolnedgångenS oranga  

och det öppna havetS marinblå. deSSa  

moderna färger bygger upp en KolleKtion 

av 21 referenSer i trendriKtiga nyanSer.

M a r I N  
C H I C  

151514

Sur last® 

Sand
light Grey

SUNBRELLA®
Sunbrella®-kapellväv är utvecklad för skydd av segel, 
vinschar och rattar. Det är också lämpligt för tillverkning av 
biminis. Kapellväven är tillverkad av spinnfärgad akryl och 
efterbehandlad med en kolfluoridbaserad lösning som ger 
duken optimal tålighet mot smuts, fett och vatten. Den har 
mycket god andningsförmåga och är certifierad rötsäker. 
Vilket ger Sunbrella® ett värdefullt skydd för båten och dess 
besättning. Sunbrella® har en förlängd garanti på 10 år och 
erbjuder ett brett utbud med 21 referenser.

SUR LASt®
Väven Sur last är vävd av en spinnfärgad 
polyesterfiber och utmärker sig genom 
sin mjukhet och lätthet, vilken underlättar 
vikning och förvaring. Det är vattentät, 
riv- och slitstarkt samt lättskött och passar 
perfekt till skyddsöverdrag för vintern. Den 
finns i 152 cm bredd och rekommenderas 
för tillverkning av skyddsöverdrag.

Sunbrella® 

1. Graphite
2. Flax 
3. Silver 
4. Crimson red 
5. arctic blue
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Sunworker White

Sunbrella® plus 
Midnight blue
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de enfärgade referenSerna i KolleKtionen imagine 

bryter mot de KlaSSiSKa marina Stilreglerna med 

originella och Sportiga nyanSer. ametiSt, preuSSiSKt 

blå eller petrolium blå, den mörKgröna ger leKfulla 

KontraSter tilllSammanS med ScharlaKanSröd och 

apriKoS.

S p O r T I g a  
L O O k E N

Sunbrella® plus 

1. Toast
2. Taupe
3. Beige Chiné
4. prussian Blue
5. Crimson red
6. apricot
7. Dark smoke
8. Midnight Blue
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SUNBRELLA® PLUS
Kollektionen Imagine innehåller en ny förbättrat kvalitet 
av produktserien Sunbrella® plus, som efter fem år 
av forskning och utveckling idag erbjuder en mycket 
hög formstabilitet. Sunbrella® plus är utvecklat för 
tillverkning av sprayhoods/vindskydd och akterkapell 
och är idag riktmärket för skydd av båt och besättning 
under extrema förhållanden. Sunbrella® plus väven har 
en akrylbeläggning på ena sidan vilket ger en högre 
vattenpelare. Den finns i 32 referenser med exceptionell 
motståndskraft mot vatten och en hög mögelresistens 
tack vare en svampdödande behandling som är särskilt 
utvecklad för användning i marina miljöer.

Sunbrella® plus apricot 
Sunworker White

Sunbrella® plus Midnight Blue 
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SUNWoRKER MARiNE
Sunworker Marine är framtaget för att möta ett behov av 
nya solskydd och förenar ljusgenomsläpp, tålighet och 
finess för visuell och termisk komfort. Sunworker vävs 
enligt den tekniska rachel Trameur metoden som bidrar 
till dess enastående rivstyrka. Dess regelbundna mikro-
perforerade strukturen säkerställer ett ljusgenomsläpp 
som filtrerar ljuset och solvärmen.
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Sunbrella® - Cushions portofino

1. Taupe  
2. Navy
3. Sky blue

20



22

vävKolleKtionen för dynor utgår från de 

marina ränderna och SKapar en ny deSign för 

inredning av Segelbåtar och yachtS. oranga 

KantSömmar ger de blå nyanSerna en ny lySter. 

i ett Subtilt SamSpel med gråtoner SKapaS ett 

mönSter Som andaS haute couture.

M a r I N a  
r ä N d E r
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SUNBRELLA® - CUShioNS
Dessa tyger har behandlats med en Cleangard® nanomolekylär 
fluorbehandling, som skyddar dem mot saltvattensangrepp. Det ökar 
vattenavstötningsförmågan och ger en oöverträffad motståndskraft 
mot fläckar och fett. Cleangard®-tygerna innehåller inga ämnen som 
kan anses potentiellt farliga för hälsan, huden eller miljön. De flesta 
av tygerna ger maximalt skydd mot uV-strålar och rekommenderas av 
Skin Cancer Foundation. alla tygerna är ÖKo-TEX®- märkta.
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Sunbrella® - Cushions riviera

1. White-red
2. Blue-White
3. red-White
4. White-Blue
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Sunbrella® Terry 

1. Dove
2. Beige
3. Navy

1
2

3
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den lyxiga frottén hoS Sunbrella® terry 

är vävd i Spinnfärgad aKryl och förenar 

mjuKhet, elaSticitet och uniK preStanda.

Ö p p E T  H a v

Sunbrella® Terry 

1. Beige
2. Navy

Sunbrella® Terry  
Dove
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SUNBRELLA® tERRY
Sunbrella® Terry är en serie frottétyger som är ett komplement för de många 
båtägare som tvingas täcka sina dynor av skinn (eller -konstläder) för att 
skydda sig från värmen. Till skillnad från bomullstyger – som inte tål uV-
strålning eller upprepade maskintvättar – ger det nya frottétyget Sunbrella® 
Terry en garanterad färgbeständighet, resistens mot uV och mögel samt 
skydd mot den marina miljön (inklusive saltpåverkan) tack vare den 
spinnfärgade akrylen. Det är också mjukare, tjockare och mer komfortabelt 
än de flesta bomullstyger. Sunbrella® Terry finns i 9 referenser.
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Sunbrella Marine
d E T  g L O b a L a  

r I k T M ä r k E T

Varumärket Sunbrella® grundades för mer än 50 
år sedan av Glen raven uSa, och har snabbt blivit 
självklart i marina miljöer. Vävarnas kvalitet och 
vädertåligheten uppskattas och erkänns av yrkesfolk 
över hela världen. Efter samgåendet mellan Dickson-
Constant och den amerikanska koncernen 1998 är 
Sunbrella® idag världsledare inom marina tyger och 
ett riktmärke för kvalitet för vävar för utomhusbruk. 
Bavaria, Bella Boats, Beneteau, Couach yacht, 
Dufour, Fairline, Jeanneau, Nimbus, Sunseeker, Wally, 
Windy... de största internationella båttillverkarna 
väljer Sunbrella® Marine för dess unika kvalitet som 
kombinerar höga tekniska prestanda och estetiska 
egenskaper. Kollektionerna från Sunbrella® finns 
utspridda i 110 länder världen runt och pryder vackra 
båtar och exceptionella yachter sedan 50 år.
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10, rue des Châteaux  
BP 109
Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex  
France
Tél. +33.(0)3.20.45.59.59
Fax +33.(0)3.20.45.59.00
contact@dickson-constant.com
www.dickson-constant.com 
www.sunbrella.com

AB Dickson-Constant Nordiska  
Frida Johansson 
Tel : +46 (0)31 50 00 95  
fjohansson@dickson-constant.com

p r E S S k O N T a k T E r

ULTRARESISTENT
Att välja en kvalitetsduk innebär framför allt att vara uppmärksam 
på vävens material. Alla Sunbrella®-tyger är gjorda av Sunbrellas 
spinnfärgade akryl.
Till skillnad från andra fibrer där färgen tillsätts genom enkel 
blötläggning, får Sunbrellas spinnfärgade akrylfiber sin färg redan 
i början av tillverkningen då fibern fortfarande är flytande. Det 
färgas därmed inifrån och ut medan andra fibrer endast färgas på 
ytan. Sunbrellas spinnfärgade akryl är en garanti för exceptionell 
färgbeständighet över tid.

CERTIFIERINGAR QSE (KvALITET-SäKERhET-MILjö)
Dickson-Constant är certifierade enligt ISO 9001 sedan juni 2003,  
ISO 14001 sedan mars 2012 och OHSAS 18001 sedan juni 2012. Dessa 
internationella certifieringar från Veritas illustrerar Dickson-Constants 
ambition att utvecklas genom en process av ständigt förbättrade  
lösningar för att möta kundernas förväntningar. Detta intygar en 
långtgående ansträngning och effektivitet i företagets kvalitets-,  
säkerhets- och miljöarbete.

SUNBRELLA®: DET BäSTA INOM Uv-SKYDD
Fritidsseglare och yrkessjömän vill ha de tåligaste tygerna till sina 
båtar, men också det bästa solskyddet. Alla tyger från Sunbrella®  
är klassificerade från UPF30+ till UPF50+*: De ger ett utmärkt skydd 
mot UV-strålar och skyddar alla hudtyper mot solens skadliga effekter.
* Förutom tygerna Furling, Furling Adhesive samt Cushions.

Sedan 2005 har tygerna i Sunbrella® Marine erhållit Skin Cancer 
Foundations rekommendationsmärke i kampen mot hudcancer, för 
tygernas ”effektiva förebyggande av hudskador orsakade av solen.“ 
Denna internationella märkning delas ut av en oberoende kommitté 
bestående av specialister inom solstrålning och hudcancer. Denna 
rekommendation erhålls endast efter omfattande tester och utifrån 
stränga kriterier, och garanterar kunderna ett effektivt skydd.

Denna symbol anger att tyget filtrerar 95 % av UV-strålarna.

Denna symbol anger att tyget filtrerar 100 % av UV-strålarna .

GARANTIER
De flesta Sunbrella® tyger har tio års garanti. Undantag är Sunbrella 
Plus, Supreme och Cushions som har en fem års garanti (ej Furling 
och Furling Adhesive). Seaguard och Sunworker har fem års garanti. 
Sur Last har en garanti på tre år. Se allmänna garantivillkor på 
www.dickson-constant.com och www.sunbrella.com

öKO-TEX
De Sunbrella® vävar som har Öko-Tex märkning intygar att vävarna 
inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön. 
Testerna har gjorts för att garantera att  tygerna inte innehåller 
giftiga doftämnen, cancerframkallande färgämnen, flyktiga 
komponenter eller insektsmedel. 

GREENGARD-CERTIFIERING: LUFTKvALITET INOMhUS
Greengard-certifieringen intygar att Sunbrella®-vävar ger låga 
utsläpp och kan användas inomhus eller för alla tillämpningar  
som kräver god luftkvalitet, med en garanti att de bidrar till att 
bibehålla en hälsosam inomhusluft.
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Priser och varuprover vid förfrågan
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THE NEW COLLECTION
SUNBRELLA® MARINE

 
www.sunbrella.com  

www.dickson-constant.com 
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