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Extra tips
Når alt er færdigtt er det vigtigt at tjekke så der ikke 
er nogen skarpe kanter der ligger og skraber mod
presenningen.  
 
Hvis dette er tilfældet, kan man klippe et lille stykke 
liggeunderlag eller lignende, som man lægger 
imellen. Det er også vigtigt, at der ikke hænger 
overflødig dug som blafrer. Dette tager vinden fat i, 
hvis det skulle blæse meget, og presenningen kan 
slides i stykker. Tænk på at det er vigtigt at kigge 
til sin båd med jævne mellemrum. Opdager man fx 
en revne i presenningen er det vigtigt at lave den 
direkte.  
 
Anvender man dunke med vand er det godt at putte 
lidt glykol i vandet så det ikke fryser. Man kan også 
fylde dunkene med småsten eller sand.

Undvig at sætte presenningen fast i bådestativet 
eller i bukken. I værste fald blæser presseningen af 
i kraftige vinde. Sættes de fast i bukken er der risiko 
for at båden kan vælte. Hæng i stedet beholderne i 
snørehullerne, gerne i fleksible gummistropper, så 
skåner du snørhullerne mod ryk.

Efter att presenningen er udviklet langs
overliggeren lad langsidene falde ud nerad.
Ved behov juster presenningen, sådan at midter-
forstækningenligger over overliggeren.

Begynd derefter at vikle presenningen ud mod
forenden og akteren. Er det en formskåret Nautec-
presenning er det vigtigt at den afsmaldende del er
mod forenden.

Bær presenningen op, stadig foldet, på
båden. Hvis det er en tykkere og tungere
presenning, gør det det lettere hvis man er to
eller flere personer.
Løft presenningen op cirka på midten af
bådestativet.

Begynd med at pakke din presenning op, men fold
Den ikke ud. Bådestativet skal være monteret
og klar.
Nautecs 600g/m2 PVC presenning er forfoldet før
denne instruktion. Er din presenning foldet på
andet sæt bør du folde den om. (se www.nautec.dk
hvordan du folder din presenning rigtigt)

Sådan får du lettest din
presenning ud over dit bådestativ
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