www.hamelsails.com
Därför skall du välja Hamel Sails!
Kvalitet
Vi tillverkar våra segel själva och använder inga halvfabrikat eller prefabricerade produkter.
Våra segel tillverkas av professionella segelmakare på våra loft i Sverige. Segelduken är noga
utvald från de bästa leverantörerna och förädlas från rulle till färdigt segel i vår egen produktion.
Varje segel går genom ett antal kvalitetskontroller och blir ett unikt segel som dokumenteras
noggrant.

Tradition
Vi har sytt segel i över 30 år. Den samlade erfarenhet vi har på våra loft gör att vi med
självförtroende och integritet kan rekommendera de bästa seglen för varje seglares behov utan
att ge efter för tillfälliga trender. Vi vill att du kommer tillbaka till oss som nöjd kund när du skall
byta ditt nästa segel och vi vill att du skall känna att du valde rätt segel även efter många års
seglande.

Vi är stolta över vårt varumärke
Vi sätter inte vårt varumärke i ett segel som vi själva inte skulle vilja ha. Vi är seglare och
hantverkare och inte i första hand affärsmän. Vi seglar mycket och vi har många framgångar på
kappseglingsbanorna att vara stolta över. Vi cruisingseglar också för nöjes skull för att skaffa
oss erfarenheter. Det gör att vi vet vad som krävs för att göra ett bra segel oavsett om du skall
vinna mästerskap, utmärka dig på klubbkappseglingen eller ha bekväm och enkel segling med
familjen till favorithamnen.

Service och support
Vi har fullservice i Karlshamn och Stockholm med kompetens att ta hand om ditt segel för
service eller reparation om olyckan varit framme. Vi är snabba, alerta och tillgängliga! Det
innebär att vi fixar ditt segel utan att semestern blir lidande eller att du behöver stå över helgens
kappsegling beroende på ett trasigt segel. Vi har kapacitet att reparera alla typer av segel
oavsett material, storlek eller varumärke.

Design
Design och produktion hör ihop tycker vi. Det är så vår samlade erfarenhet bäst kommer till sin
rätt. Det är så vår erfarenhet från design och segelutveckling kan implementeras direkt i
produktionen av ditt segel och det är så vi kan sy det bästa seglet för varje kunds behov.
Vi kommer inte att sy de billigaste seglen, men kanske dom bästa.......
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