
 

 

Johan Lindskog 
Medlem 707 
 

Bästa klubbkompisar, 

Har i samarbete med Robline paketerat ihop ett antal erbjudanden som vi hoppas är intressant för 
Segelsektionen och övriga i klubben. Detta erbjudande ger oss på TrBS möjligheten att göra inköp direkt 
från leverantören till pressade priser på många produkter. Produkterna är ur ”high end” sortimentet d.v.s. 
inte polyester i kärnan. Vi kommer göra beställningar löpande och leverera till klubbhuset vid lämpliga 
tillfällen. Hemtransport kan vi också erbjudas mot avgift eller hämta i Nacka när det passar.  

Order skickas till mpitomarine@gmail.com    Uppge vid beställning [ Namn ] som kan identifieras vid senare swish-

betalningen samt [ Best.No ], [Artikel ], [Färg ], [Diameter ] samt önskad [Längd ] så blir det enkelt.  

Betalning sker efter att order har konfirmerats via eport till dig. Swish nummer och instruktion skickas till 
dig med orderkonfirmationen. Beställning hos Robline sker efter vi erhållit din betalning. 

 Färdiga Fall med ögla (Globe 5000 MK3) 

Färdiga fall med en Dynema kärna och ÖGA. Lämpligt för både cruising och racing. Fallet erbjuder 
marginell töjning och levereras i färdiga längder.   

 

 

  

Artikel Diam. Längd Best. No. Pris 
Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

8mm 30 m 715-0714 1600kr 

Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

10mm 35 m 715-679 2260kr 

Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

12mm 40 m 715-9258 3560kr 

Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

8mm 30 m 715-0723 1600kr 

Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

10mm 35 m 715-0559 2260kr 

Globe 5000 MK3 
färdigt fall m ÖGA 

12mm 40 m 715-9259 3560kr 

M p i t o m a r i n e  



Skot, Fall o Trimlinor (32-FL ADMIRAL 7000) 

Dags att byta ut revlinor, skot och trimlinor till våren? 32 fl Admiral 7000 är en högpresterande lina som 
har minimal töjning och är lätt att splitsa, en lina för den kräsne seglaren. Linan har ett polyesterhölje med 
en kärna i flätad Dynema SK78. Nyutvecklad coating av både mantel och kärna. Kapas i lämplig läng och 
med splitsad ögla får du ett mycket bra fall till storen eller genuan.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notera minsta beställning är 10 meter. 
 

 Enkelflätad (Ocean black) 

Ren Dynema-kärna utan hölje lämpar sig att splitsa soft-schackel, installera lättare häckstaget eller 
backstag. Lätt att splitsa och använda tillsammans med friktionsringar för att skapa utväxling.  

 

 
 

Notera minsta beställning är 10 meter. 
 
 

Skot, Trim och Revlinor (Sirius XTS) 

Sirius XTS är en lina som passar bra för både skot, trimlinor och revlinor. 
Framtagen för cruising och club-racing. Klarar ”aggressiva” vinschar och 
sitter bra i avlastaren. Ger bra grepp i handen när du behöver göra snabba 
manövrar. Mantel är i blandning av Polyester/Technora/Robtec och kärna 
består av Robtec/FXL 

    Notera minsta beställning är 10 meter. 
 

 

 

 

  

MBL 
DaN 

Diam. Färg Best. No. Pris per 
löpmeter 

3900 8 mm Navy / Vit 715-3613 76 kr/m 
5850 10 mm Navy / Vit 715-0570 150kr/m 
8100 12 mm Navy / Vit 715-3714 263kr/m 
3900 8 mm Röd / Vit 715-3626 94 kr/m 
5850 10 mm Röd / Vit 715-0682 150kr/m 
3900 8 mm Gul / Svart 715-0980 94 kr/m 
5850 10 mm Gul / Svart 715-0981 150kr/m 
8100 12 mm Gul / Svart 715-0982 263kr/m 
3900 8 mm Vit / Svart 715-2780 94 kr/m 
5850 10 mm Vit / Svart 715-2779 150kr/m 
8100 12 mm Vit / Svart 715-2781 263kr/m 

MBL 
DaN 

Diam. Färg Best. No. Pris per 
löpmeter 

1600 4 mm Svart 715-4125 42 kr 
3200 6 mm Svart 715-4489 93 kr 

Diameter. Pris 
löpmeter 

6 mm 34 kr 
8 mm 46 kr 
10 mm 66 kr 
12 mm 90 kr 

MBL 
DaN 

Diam. Blå/svart/Vit  
Best. No. 

Lime/Svart/Vit 
Best. No 

Neon/SvartVit 
Best No. 

Röd/Svart/Vit 
Best. No 

Vit/Svart/Vit 
Best. No. 

1340 6 mm 715-3759 715-3760 715-3761 715-3758 715-4538 
1500 8 mm 715-3763 715-3764 715-3765 715-3762 715-4539 
2900 10 mm 715-3767 715-3768 715-3769 715-3761 715-4540 
3500 12 mm 715-3771 715-3772 715-3773 715-3770 715-4537 



Förtöjningspaket för Y-bommar 

”Låt oss göra Gunnar glad” Färdiga med kaus, schackel och ryckdämpare till Y- bommar i olika längder.  
Finns både längre (Enkel paket) och kortare längder (2 pack).  

 

 

 

Förtöjningslinor 

Den perfekta förtöjningslinan i Nylon för maximal töjning upp till 26%. Linan är färdigsplitsad med 
ett slitskydd av polyester tub-webbing både i ögat och på linan, ändan är försedd med 
krympslang. Färg Navy blå med ögla. Den är elastisk, vilket är bra när Waxholmsbolaget 
passerar 😊 

 

 

 

 

 

Beställningsvillkor 

1. Kapade linor vid beställning kan inte återlämnas. Felaktig leverans eller vid fel på varan (garantiärende) har 
köparen rätt att returnera vara och få pengarna tillbaka. Efter att retur är godkänd återbetalas beloppet. I övrigt 
ingen returrätt. 

2. Leveranser sker löpande. Räkna med 10-15 dagars för leverans beroende på möjligheten att göra en större 
gruppbeställning.. 

3. Önskas hemleverans (PostNord) sker detta mot en avgift 105kr vid beställning under 5.000kr. 
4. Dessa priser gäller fram till 31 April 2023. 1 Maj kan priser komma att justeras, vilket vi meddelar före betalning. 

Detta är ett inköp som vi gör tillsammans direkt från tillverkaren utan mellanhänder. Hoppas ni alla ser detta som en 
möjlighet till ett bra inköp för alla i TrBS.  Priser är inklusive transport från leverantören, importkostnader och svensk 
moms. 

Vi hoppas att vi får ihop beställningar så att samarbetet kan utvecklas och vi får ha kvar möjligheten att göra inköp 
direkt från Robline. Nya produkter kan erbjudas i ett utökat sortiment. 

Leveranser sker löpande, men vi hoppas kunna lägga beställningar vid flera tillfällen under våren och sommaren. 
Räkna med ca 10-15 dagars leveranstid.  

Behöver du hjälp med att tillverka genuaskot med soft-schackel så hjälper vi dig. Enkelt att lossa från segel och du 
slipper onödiga skostekar som fastnar i slagen. Övriga splitsningar kan vi också hjälpa till med i mån av tid. 

Vänligen, 

Johan Lindskog 
Medlem 707 
Mob.: 0705829200 

Färg Diam. Längd Best. No. Pris 
1 st per paket (Långa linor) 
Blå 12mm 3,8 m 718-1451 260 kr 
Blå 14mm 5,0 m 718-1452 345 kr 
2 st per paket (Korta linor)  
Svart 12mm 2,5 m 708-7848 300 kr 
Svart 14mm 2,5 m 708- 7835 410 kr 

Diam. Längd Best. No. Pris 
12mm 6   m 718-1626 245 kr 
12mm 10 m 718-1627 325 kr 
14mm 6   m 718-1628 300 kr 
14m 10 m 718-1629 425 kr 
16mm 6   m 718-1630 550 kr 
16mm 10 m 718-1631 750 kr 


