
...and on 
the 8th
day...



Nature is re-inv



vented...



Mother Nature’s breath
U weet het, wij weten het. Er is maar één 
reden waarom teak nog steeds wordt ge-
bruikt als materiaal voor scheepsdekken.
Er is domweg geen volwaardig alternatief 
voor handen. Teak is het beste wat Moeder 
Natuur op dit vlak te bieden heeft. So we 
stuck to it.

Dat het scheurt, splijt, breekt, splintert en kraakt, 
noemen we charme.
Dat het onbetaalbaar begint te worden en prijs-
technisch onberekenbaar, noemen we luxe.
Dat het oneindig veel aandacht en onderhoud 
eist, ach, dat houdt ons lekker bezig.
En dat het steeds zeldzamer wordt, negeren we.

Want er is geen alternatief.
It’s mother natures breathtaking best.
Breathtaking indeed…



htaking best



Ecology



Teak is een hoogstandje van Moeder Na-
tuur. Eén van de mooiste, meest duurzame 
en meest indrukwekkende materialen die 
ze heeft voortgebracht. En bovendien één 
van de meest nuttige. Een woud vol teak is 
niets minder dan één van Moeder Natuurs 
ijzeren longen.

Het stoppen van de ontbossing is een van 
de grootste uitdagingen die onze generatie 
te wachten staat. De natuurlijke voorraad 
van voor scheepsdekken geschikt teak slinkt 
sneller dan een powerboat met 500 pk. Het 
is vijf voor twaalf, de klok tikt. It’s time to 
take a deep breath.



Hier is het goede nieuws. Het kan anders. 
Het kan beter. Het kan mooier. Het kan 
zonder scheuren, splinters en kraken.

Esthec® is nature re-invented. Een compo-
siet met alle uiterlijke kenmerken van teak, 
de ‘feel’ van teak en zelfs de beleving van 
teak. Maar dan zonder teak. Dus onbreek-
baar, kraakvrij, splintervrij en onderhouds-
arm.

Esthec® is een revolutie in de jachtbouw.

Het geeft ontwerpers de vrijheid die ze met 
teak niet hebben. Verlost scheepsbouwers 
van onbereken- en onvoorspelbare prijs-
stijgingen. Ontslaat gebruikers van onder-
houd.

Esthec® is teak zonder teak. Een revolutie. 
Zo goed als onverwoestbaar, gebruiksvrien-
delijk, onderhoudsarm. Kinderlijk eenvoudig 
schoon te houden, bestand tegen de meest 
agressieve schoonmaakmiddelen en hoog-
waardig. 
Esthec® is bovendien vele malen zo snel 
‘gelegd’ als een dek van teak.





Freedom

Esthec® biedt scheepsontwerpers en
-architecten volledige vrijheid. Bijvoorbeeld 
wat betreft het aantal, de loop, de dikte 
en zelfs de kleuren van de naden. Elk 
denkbaar patroon is realiseerbaar. Van een 
klassiek plankenpatroon tot een creatief 
eigentijds ontwerp. 

Zelfs de kleur van het dek is een keuze die 
de architect of ontwerper voortaan in bijna 
volledige vrijheid kan maken. Meerdere 
kleuren voor verschillende dekdelen? Meer-
dere naadpatronen? It’s up to you.

Esthec® is niet alleen gebruiksvriendelijk, 
onderhoudsvrij, hoogwaardig en onverslijt-
baar, het voegt door de enorme creatieve 
vrijheid ook een extra dimensie toe aan het 
ontwerpen van jachten.





Esthec® is een product van Bolidt. Een in-
novatief bedrijf dat al 45 jaar succesvol is in 
het ontwikkelen van producten voor onder 
andere de scheepvaart. Het bedrijf maakt 
materialen die zorgen voor geluidsreductie, 
brandvertraging, corrosiewering, mecha-
nische belastbaarheid en het verlagen van 
het zwaartepunt. Ook is het verantwoor-
delijk voor dekafwerkingen, het verlijmen 
van hightech lichtgewicht constructiedelen 
en het schokvast vastzetten ven uitgelijnde 
motoren, gastanks en zadels. Bolidt heeft 
de kennis, ervaring en techniek die een 
succesvolle samenwerking garandeert.
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