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Extra tips
När allt är klart är det viktigt att kolla så inte några 
skarpa kanter ligger och skaver mot presenningen. 
Man kan då klippa till en bit liggunderlag eller lik-
nande och lägga mellan. 

Viktigt är också att det inte hänger överflödig duk 
som fladdrar. Detta tar vinden tag i om det skulle 
blåsa mycket, och presenningen kan slitas sönder.
 
Tänk på att det är viktigt att titta till sin båt med 
jämna mellarum. Upptäcker man t ex en reva i pre-
senningen är det viktigt att laga den direkt. 

Använder man dunkar med vatten är det bra att slå 
i lite glykol i vattnet så det inte fryser. Man kan även 
fylla dunkarna med småsten eller sand.

Undvik att fästa presenningen i täckställningen eller 
i båtvaggan. Vid kraftiga vindar blåser i värsta fall 
presenningen av. Fäster man i vaggan är det risk att 
båten kan välta. Häng i stället tyngder i öljetterna, 
gärna i flexibla gummistroppar, så skonar du  
öljetterna mot ryck.

Efter att presenningen är utvecklad längst nocken
låt långsidorna falla ut neråt. Vid behov justera 
presenningen så att mittförstärkningen hamnar 
över nocken.

Börja sedan veckla ut presenningen mot fören och
aktern. Är det en formskuren nautec-presenning är
det viktigt att den avsmalnande delen är mot fören.

Bär upp presenningen, fortfarande vikt, på
båten. Om det är en tjockare och tyngre
presenning underlättar det om man är två eller
flera personer.

Lyft upp presenningen ungefär på mitten av
täckställningen

Börja med att packa upp din presenning men vik 
inte ut den. Täckställningen skall vara monterad 
och klar.  
 
Nautecs 600g/m2 PVC presenning är förvikt för
denna instruktion. Är din presenning vikt på annat 
sätt bör du vika om den. (Se www.nautec.se hur du 
viker din presenning rätt)

Så här får du lättast ut din
presenning över täckställningen
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