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ELEGANT SNABBSEGLARE

UTMANANDE FORMER MED HÄRLIG
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Z31 är en snabbseglare med nytänkande
design. Med inspiration från moderna
bilar och stora havskappseglare har Z31
utvecklats.
Seglingskänsla, familjevänligt seglande
och boende, lagom stor och skärgårdsanpassad utmärker denna moderna båt.
Med låg vikt och plan botten är Z31 en
kölbåt med jollekänsla, snabb, livlig och
mycket rolig båt att segla.

HÄRLIG SEGLINGSKÄNSLA Att plana tillför seg-

lingen ytterligare en dimension. Z31 har en bred
akter och jolleliknande skrov som bidrar till att man
snabbt övervinner planingströskeln.
Sittbrunnen är anpassad för effektiv och lätthanterlig segling, med en självskotande fock kan båten
manövreras enkelt av en person. Z31 är mycket
välbalanserad och styv på kryssen och har fantastiska
undanvindsegenskaper.
Riggen har dubbla, bakåtsvepta spridare, den är
utvecklad för enklast möjliga hantering och låg
vikt. Storskotet växlas ut från rufftaket för att få
fritt i sittbrunnen. Vid kappsegling kan den länkas
ned i sittbrunnen för att kunna skota effektivt på
hård kryss.

SEGLINGSKÄNSLA
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NYTÄNKANDE INREDNING Ett signum för Z31 är

den stora rymden invändigt.Optimalt anpassad volym
ger breda kojer som är bekväma att sova i. Kojryggstöden i salongen kan fällas upp och bilda sjökojer,
utrymmet bakom används annars för stuv. Förpiken
kan delas av för avskildhet. Stora sidofönster och
transparenta takluckor ger ljus och fin sikt utåt
– källarkänslan är borta. Pentryt är fullt rustat för
bekväm matlagning. Båten har ståhöjd, 185 cm.

GENOMTÄNKTA DETALJER Finesserna är många,
Z31 har t.ex. ett peke med dubbla funktioner –
gennakerpeke och landgång. Peket är tillverkat i kolfiber för att bli lätt och starkt. Relingslisten i teak är
monterad på aluminiumprofiler med utrymme under
– där kan trimlinor och linan till rullfocksbeslaget
dras och vara ur vägen. Mycket enkelt och smart.

HITECH KONSTRUKTION Inspirerade av bilindustrin
var Idesign först i Sverige med att konstruera och
producera en komplett båt med stöd av CAD/CAMteknik. Materialen har optimerats för att ge en stark
och lätt båt. Z31 byggs i sandwich-laminat med
riktade glasfibervävar och vinylester. Vinylestern
injiceras under vacuum vilket ger maximal kontroll
av laminatet. Skrovet är konstruerat av danska CDE
Danish Marine Design som bland annat designat
matchracingbåtarna i Swedish Match Cup.
Z31 – FÖR KAPPSEGLING OCH FAMILJEN En båt
designad för bekvämt familjeliv ombord, lätthanterlig
segling och inte minst – snabb och rolig kappsegling.
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SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA
Längd
9,44 m
Bredd
3,28 m
Deplacement ca 2 650 kg
Fast köl (std) 1 100 kg
Djupgående 2,00 m
Fällköl (opt) 930 kg
Djupgående 0,95–2,34 m
Storsegel
Selftacker
Gennaker

31 kvm
17 kvm
65–85 kvm
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