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ODESEA is een merk van Vadac – kwaliteit sinds ‘97
Vadac is een toonaangevende Nederlandse producent van verschillende merken technische accessoires voor 
caravans, campers en boten. 
Met verschillende eigen merken biedt Vadac kampeerders en watersporters een breed scala aan kwalitatief hoog-
staande oplossingen. Onze producten combineren Hollandse nuchterheid, innovatie en duurzaamheid met een groot 
gebruiksgemak.

ODESEA diepzwarte 
kwaliteitshoezen voor de 
watersport

De kleurvaste diepzwarte ODESEA hoes is verkrijgbaar voor buiten-

boordmotoren, boten en rubberboten. Het is niet meer nodig om voor 

veel geld een op maat gemaakte hoes aan te schaffen: de ODESEA 

hoes wordt eenvoudig over de boot getrokken en vastgezet met ver-

stelbare banden die onder de boot doorlopen en vastklikken met 

gespen. Elastiek rondom zorgt voor een perfecte aansluiting op de 

boot. De zachte voering van de hoes voorkomt krassen op de boot 

en zorgt bovendien voor extra stevigheid. De ODESEA hoes is met de 

hand vervaardigd en bestaat uit hoogwaardig waterbestendig polyester 

doek in de kwaliteit 300 Denier (250 gr/ m²). Uniek is dat het garen 

behandeld is voordat het doek geweven wordt. Hierdoor ontstaat 

een hoes die uitblinkt in kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling. Het 

uitgebreide ODESEA assortiment met inmiddels vele maten maakt het 

mogelijk dat voor vrijwel iedere boot en buitenboordmotor een goed 

passende hoes verkrijgbaar is. In aanvulling op de boothoes is boven-

dien het handige ODESEA steunsysteem verkrijgbaar.
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ODESEA BOATCOVER 

SUPPORT KIT DINGHY COVER OUTBOARD COVEROUTBOARD COVERSUPPORT KIT

ODESEA BOATCOVER 

Vadac_odesea_Boothoezen_leaflet Nederlands(v2).indd   1 13-11-17   17:21



BOAT COVER

DINGHY COVER

OUTBOARD COVER

SUPPORT KIT

- Kleurvast diepzwart
- Polyester doek 300D
- Rekt niet en krimpt niet
- Rondom elastiek
- Gevoerde hoeken
- Geïntegreerde banden en gespen
- UV- en schimmelbestendig

- Kleurvast diepzwart
- Polyester doek 300D
- Rekt niet en krimpt niet
- Rondom elastiek
- Gevoerde hoeken
- Geïntegreerde banden en gespen
- UV- en schimmelbestendig

- Kleurvast diepzwart
- Polyester doek 300D
- Rekt niet en krimpt niet
- Compleet gevoerd
- Eenvoudig aan te snoeren
- UV- en schimmelbestendig

- Verlengt de levensduur van boot en hoes
- Eenvoudig te installeren
- Past op alle boten tot 7,70m
- Telescopische aluminium paal (50-116cm)
- Inclusief straps, haken en beschermranden

Maat Lengte Breedte

AAA 3,00-3,65m 1,65m
AA  3,65-4,25m 1,65m
A  4,25-4,85m 1,73m
B  4,25-4,85m 2,28m 
C  4,85-5,60m 2,38m
D  5,15-5,75m 2,43m
E  5,75-6,70m 2,54m
F  6,70-7,70m 2,65m

Maat Lengte Breedte

A  2,26-2,54m 1,52m
B  2,57-2,85m 1,52m
C  2,87-3,15m 1,63m
D  3,18-3,45m 1,78m
E  3,40-3,70m 1,90m
F  3,70-4,20m 2,00m

Maat Buitenboordmotor

A  4-20 HP
B  25-60 HP
C  70-150 HP
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