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Rent kapell håller bättre
BÅTENS KAPELL OCH övri-
ga textilier mår bra av 
att hållas rena. Här är 

några bra tips inför båtsäsongen.
– Se till att textilierna är rena. 

Ofta kommer man långt med att 
borsta textilierna med en mjuk 
borste för att få bort smuts på 
ytan, säger Frida Johansson på 
företaget Dickson.

– Det är inte fel att tvätta 
textilierna grundligt inför båt-
säsongen. Man kan använda 
mild tvållösning i fingerljummet 
vatten eller ett tvättmedel som 
tillverkaren av textilier rekom-
menderar.

Finns det några nya hjälp-
medel att använda?

– Jag känner inte till några 
nya hjälpmedel, men vi har ett 
tvättmedel och en impregnering 
speciellt utvecklad för utomhus 
textil som är mycket effektivt. 
Det heter Tex Aktiv Clean och 
Tex Aktiv Guard.

Vilka trender gäller för  
textilier i båten?

– Den grå trenden håller i sig 

och även beige är på uppgång 
för kapell. Både utvändig och 
invändig klädsel blir ljusare och 

mer och mer som vardagsrum-
met hemma. Beige textilier är 
väldigt gångbara, gärna med en 
diskret struktur. Även ljusare blå 
är populära. Båtägarna tänker 
komfort och byter vinyl till textil 
för en softare känsla.

THERESE TELL PÅ Eliassons 
Segelmakeri på Hönö har sam-
ma uppfattning om skötseln av 
kapell med mera ombord.

– Ta bort smuts så fort det går 
eftersom det fräter i tyget. Att 
försöka spola av saltvatten från 
väven då och då är bra, säger 
Therese.

Vilka trender ser du för  
textilier i båten?

– Det är i princip oförändrat. 
Navy är den absolut vanligaste 
kulören, men svart och grå- 
melerat har också ökat. Vi till-
verkar oftast kapell i navy, svart, 
gråmelerat eller ljusgrått.
Nils B. Svensson

Alla båtägare vet hur det känns att lägga till i en 
hamn full med åskådare. Med Y-bommen gör du det 
enkelt. Det svenska originalet sedan 1963.

Besök gärna  vår webshop med Sveriges bredaste  sortiment av Y-bommar. 
Ange Kod BL19 för 10% rabatt på hela vårt sortiment på vår webbshop. 
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Tvålflingor och borste är det bästa rengöringsmedlet och gör ingen skada på 
kapellväven. Undvik diskmedel eftersom det inte är tillräckligt milt.
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