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Vi presenterar Malmsten Gold PRO
Världsledande simlina - nu ännu bättre

Malmsten Gold PRO
Racing Lane Line - Ø 150 mm
Detta är den nya mästerskapslinan - ett
resultat av många års forskning och utveckling.
Både vingen och flötet har en konstruktion som ger en ännu bättre
vågdämpning. Den förbättrade funktionen är baserad på Malmstens
beprövade design som sprider vågens energi längs simlinan.
Gold PRO-vingar och PRO-flöten har ett nytt mönster, vilket
ytterligare reducerar vågen. Malmsten Gold PRO är marknadens
bästa vågbrytare.

Malmsten Gold PRO är
marknadens bästa vågbrytare.
Mönsterskyddad DM / 101440,
D1625595, ZL201830537353.4

Unik design
• Ny hålbild på vingen gör att vattnet strömmar lättare in i
linan och vågenergin bättre tas om hand inne i linan.
• Gold PRO-vingar är bredare och tyngre för att absorbera
energi bättre, vilket innebär mer styrka för att hantera
tuffa vågor. Vingen väger mer, vilket betyder större massa
och därmed bättre vattenläge.
• Även flötet har en ny design med ”åsar,” som ytterligare
hjälper till att bryta vågens riktning. Dessutom gör det
flötet starkare.
• Vingens yttre ring har fått en ”midja” för att fånga mer av
vågen.

• Vingens inre ring har ökat i längd för att bättre ta upp
vågen och öka vikten på vingen.
• Rotorbladen på vingen är längre för att bättre ta upp
vågen.
• Som ledande tillverkare av simlinor är vi stolta över att
vara först med denna nya design.
• Malmsten Gold PRO är tillverkad enligt FINA regel FR.2.6.1.
Officiell simlina vid FINA- och LEN-tävlingar.

Den nya designen av Malmsten Gold PRO är ett resultat baserat
på studier gjorda på vågenergi vid KTH*, Sverige.
*Professor Kuttenkeuler vid KTH i Stockholm
Funktionalitet
• Bättre vågdämpning med nya PRO-vingar
och PRO-flöten
• Bättre genomströmning med ny hålbild
• Bättre precision med original spännare
• Bättre vattenläge tack vare större tyngd
på linan

Mönsterskyddad
DM/101440
D1625595,
ZL201830537353.4

Hållbarhet
• MD-polyeten
• Mjukare material för att undvika obehagliga sprickor i materialet
• Förstärkt färgfasthet 8/8 med ytterligare
antioxidanter 5% irganox 1330
• Maximalt UV-skydd 8000 ppm
• Stark, säker och flexibel wire; ss316,
4mm, 7x7

Miljömässig hållbarhet
• Utökad livslängd
• Återvinningsbart material
• Ofarligt material utan spår av tungmetaller
• Monteringsprocess med ringa koldioxidavtryck

Mer material för bättre vågdämpning
Gold

Vinge

Tävlingslina

Vågdämpning

Vikt

Volym

50 m
25 m

150 mm
150 mm

Ja
Ja

90,50 %
90,50 %

96 kg
49 kg

1,44 m3
0,77 m3

Inkl. spännare med
cover och fjäder
Ja
Ja

* Wave energy

Bättre material för längre livslängd
Wire PRO Stark och
flexibel

Vinge

Färgfasthet

UV stab.

Skydd mot
Fritt från
antioxidant tungmetaller

ss316, 4 mm,
7x7

Polyeten

8 on 8 / Ja

8000ppm

5 % Irganox
1330

Ja

Stress
testat
Ja

När en bråkdel av en sekund räknas

1976
Racing Lane Line
Classic Ø 100 mm

2019
Racing Lane Line
Gold PRO Ø 150 mm

1992
Racing Lane Line
Gold Ø 150 mm

Malmsten Racing Lane Lines har en imponerande referenslista, och har valts för 9 olympiska spel med början i Montreal
1976. Nu pågår förberedelserna inför den 10: e i Tokyo 2020.
1976
Vår 100 mm tävlingslina var standard för internationella
evenemang fram till de olympiska spelen i Barcelona.
1992
Vår Gold 150 mm simlina presenterades för FINA och
godkändes som ny officiell tävlingslina.
På Malmsten strävar vi efter att vara i framkant när det
gäller att utnyttja teknik och utveckling. För fem år sedan
började vi samarbeta med KTH (Royal Technical Institution)
och professor Kuttenkeuler för att studera effekterna av

vågenergi. Studierna utformades så att vågdämpningen hos
våra simlinor jämfördes med andra simlinor på marknaden.
Professor Kuttenkeulers studier * har visat att Malmsten
Gold Lane Lines minskar vattenturbulensen och vågenergin
med upp till 90 procent. Studierna drog också slutsatsen att
Malmsten simlinor är överlägsna alla andra på marknaden.
2019
Med dessa resultat har vi fortsatt att utveckla vår produkt.
Nu presenterar vi stolt Malmsten Gold PRO, vår senaste
innovation. Vårt fokus är att ytterligare förbättra utmärkt
vågreduktion och vågenergikontroll och ge simmare
optimala förhållanden för att prestera på topp och kanske
slå nya världsrekord.

Vårt miljötänk - hållbarhet och ansvar
Vår miljöpolicy innebär att vi i alla led strävar efter att arbeta för en hållbar
utveckling. “Ju närmare desto bättre” gäller för oss. Vi väljer i görligaste mån
lokala samarbetspartners och leverantörer.
Flera av våra produkter tillverkas i Åhus, t.ex. galler, simlinor, pool toys och
bassängtäckning, andra som höj- och sänkbara mellanbottnar i ett närområde och
ytterligare andra som vattenrutschbanor och rostfri bassängutrustning i Sverige.
Detta innebär en effektivare logistik samtidigt som vi har möjlighet att vara
flexibla och kontrollera tillverkningen.
I de fall vi valt att köpa in en produkt från land utanför EU, har vi tagit hjälp
av Business Sweden (f.d. Exportrådet) för att välja godtagbar leverantör
med arbetsmiljö och kvalitet enligt våra normer. Genom återvinning och
återanvändning av material och genom användning av förpacknings- och annat
material som kan återvinnas, bevaras naturresurserna bättre.
2018 har vi installerat solcellspaneler på taket på både kontors- och
lagerbyggnaderna för att bli delvis självförsörjande av energi.
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Offentliga simhallsspecialister med över 40 års erfarenhet av
design och utveckling av simbassänger, utrustning och tillbehör.
Ser hela produktsortimentet på www.malmsten.com
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Vårt mål
100%
nöjda kunder

Automatiserad montering av simlinor

