
Sudwest Sails is opgericht door Ramses Landman in het Friese 
Koudum.
Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in de watersport, dit begon 
met wedtrijden op nationaal en internationaal niveau. Hij heeft vele 
jaren research en development gedaan voor veel toonaangevende 
zeilmerken.

In 2009 is hij begonnen met zijn eigen zeilmakerij.



Membraanzeilen zijn de nieuwste  innovatie in 
zeiltechnologie. Elk paneel word individueel gemaakt 
voor elk afzonderlijk zeil. De vezels worden pre-
cies in de banen van de trek richting gelegd en de 
hoeveelheid vezels word berekend aan de hand 
van het type boot en het soort gebruik. De vezels 
volgen de natuurlijke banen van de krachten
in het zeil.

Op deze manier reduceer je het gewicht van 
het zeil met ongeveer 50% en kan je een heel 
duurzaam zeil maken met minimale rek wat 
onder alle omstandigheden beter presteerd.
We ontwerpen de zeilen met BSG Sail Design soft-
ware. Samen met een team van professionele zeilers 
en ontwerpers evalueren we onze ontwerpen aan de 
nieuwste standaarden.

Nieuwste technologie



uitvoeringen en opbouw van het doek
Op de volgende pagina’s vind u een overzicht van de mogelijkheden. 
Elke zeiler en boot heeft zijn specifi eke eisen en eigenschapen. In een 
persoonlijk gesprek adviseren we u graag zodat u de beste zeilkeuze 
kunt maken.

Skin/ Buitenkant taffeta:
Vezels:

Gebruik:

kleur wit of grijs
High tenacity polyester zwart of wit.
Cruiser

kleur wit of grijs
mix van Vectran en Technora
Performance Cruiser en grotere boten

kleur wit of grijs
Carbon Technora
Hi Tech and Performance  Cruisers.

Skin/ Buitenkant taffeta:
Vezels:

Gebruik:

Skin/ Buitenkant taffeta:
Vezels:

Gebruik:

C3

C2

C1



Zeilmakerij Sudwest
Tjalke van der Walstraat 42J
8723 CA Koudum

info@zeilmakerijsudwest.nl
0514-594761
06-20618687

Skin/ Buitenkant:
Vezels:

Gebruik:

Film/ Film of Taffeta light skin
High tenacity polyester zwart of wit
Cruiser

Film/ Film of Taffeta light skin
Vectran Technora
Performance Cruiser/ Racer

Film/ Film
Carbon Technora
Racer

Skin/ Buitenkant:
Vezels:

Gebruik:

Skin/ Buitenkant:
Vezels:

Gebruik:

R3

R2

R1

Skin/ Buitenkant:
Vezels:

Film/ Film of Taffeta light skin 
Carbon Technora met interne fi lm

Taffeta, kleur wit of grijs
Mix van Carbon, Vectran en Technora met internal taffeta

Skin/ Buitenkant:
Vezels:

RM racing megajacht 60 foot +

CM cruising megajacht 60 foot +

Zeilmakerij Sudwest info@zeilmakerijsudwest.nl

Skin/ Buitenkant:Skin/ Buitenkant:
Vezels:

Skin/ Buitenkant:Skin/ Buitenkant:
Vezels:

RM RM racing megajacht 60 foot +

CM CM cruising megajacht 60 foot +

Meer informatie, voorbeeldzeilen en doeksamples 
te bezichtigen via onderstaande contactgegevens


