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De luxe motorjachten van De Antonio 
Yachts komen naar de Benelux. Orange 
Yachting uit Sassenheim importeert de 
D23, D33 en D43 van Spaanse makelij 
nu voor het eerst naar Nederland, Bel-
gië en Luxemburg. De motorjachten 
kenmerken zich door de luxe uitstraling, 
het strakke design en het hoge comfort-
gehalte. Ze kennen een hoogwaardige 
afwerking van gebruikte materialen. De 
jachten worden gebouwd in Barcelona 
op een moderne werf met de laatste 
technieken. De D23 is het kleinste mo-
del van De Antonio Yachts en ideaal om 
mee door de grachten te varen of te ge-
bruiken bij het waterskiën of wakeboar-
den. Er is plaats voor acht passagiers. 
Het model is leverbaar in drie uitvoerin-
gen: de D23 Open, Tender en Cruiser. 
De D33 is een iets groter motorjacht 
met een lengte van 9,80 meter en een 
vermogen van maximaal 2x 350 pk. Het 
jacht is geschikt voor tien passagiers en 
leent zich goed als dag- of weekendboot 
met veel ruimte en comfort. Er zijn twee 
uitvoeringen: de D33 Open en Cruiser. 
De D43 is een ware eyecatcher. Dit is het 
grootste jacht in de De Antonio Yachts-
familie: 13,5 meter lang met ruimte voor 
twaalf passagiers. De buitenboordmoto-
ren hebben een vermogen van maximaal 
4x 350 pk. Het opvallende jacht met een 
moderne en sportieve uitstraling is uitge-
rust met twee zonnedekken, meerdere 
suites en een ruime keuken.

Orange Yachting
T: 06-24805175
www.orangeyachting.nl

Lillebror Marine beloofde een nieuwe ge-
neratie in elektrische boten en die belofte 
maakt de werf waar. De 78-e elektrische 
tender werd genomineerd als HISWA 
motorboot van het jaar 2016 en nu komt 
de nieuwe speler in de botenmarkt al-
weer met een nieuw model: de Spitfire 
2.8 Targa. Voor het ontwerp werkte de 
werf samen met gerenommeerd desig-
ner Willem Nieland. Zoals de naam al 
aangeeft, is de Spitfire 2.8 Targa een 
pittig superjachtje. De aluminium boot 
meet 28 voet en bevat een kajuit met 
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ook gehuld in de fijnste materialen. Sil-
vergaurd leerproducten worden hier ge-
combineerd met details van carbon. De 
tender kan ook worden gepersonaliseerd 
met extra functies, zoals een HiFi audio 
systeem, bimini, koeling, waterski-opties, 
toilet, handdouche en bijzondere verlich-
ting.

Ribbon Yachts
T: 06-55887244 
www.ribbonyachts.nl

Plezierig om mee te varen en toch ook 
functioneel, zoals we bij een vervoers-
middel mogen verwachten. Dat is wat de 
makers van de nieuwe Ribbon R27 ons 
bieden. “Een must have boot met unieke 
styling en ontwerpkeuzes voor het varen 
op zowel meren als de zee,” zo belooft de 
werf uit Medemblik. De ruim 8 meter lan-
ge Ribbon is ontworpen door Vripack en 
biedt plaats voor zeven volwassen per-
sonen. Het luxe interieur staat voor rei-
zen in puur comfort en de boot is dan 
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stahoogte, een toiletruimte, een slaap-
vertrek vooronder, een keuken en een 
open targa-dak. De nieuwe kajuittender 
wordt uitgevoerd met een stille en zui-
nige commonrail diesel met 29 tot 80 pk 
of een elektrische aandrijving. De boot 
zal volgend jaar verkrijgbaar zijn met een 
prijskaartje vanaf € 59.900,-.

Lillebror Marine
T: 06-46086302
www.lillebrormarine.nl


