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Jetten Shipyard nieuwe naam op
Boot Düsseldorf

Jetten Yachting zal vanaf eind januari 2016 een nieuwe naam voeren. De
naam Jetten Shipyard is een bewuste
keuze in de internationaliserende markt
en zal gefaseerd worden doorgevoerd.
Jetten Shipyard toont op Boot Düsseldorf de moderne en succesvolle 50
MPC en Jetten 38 AC. De 50 MPC is
een technisch hoogstandje gecombineerd met duurzaamheid en maximaal
comfort in een moderne vormgeving.
De vloeiende lijnen met een knikje in het
plaatwerk, geïntegreerde handreling,
het dubbel geïsoleerde panoramaglas,
de verzonken ankerlier, de lichtstraat in
het voorste deel van de opbouw en de
speciaal voor dit motorjacht ontworpen

hoekige uitlaten geven de 50 MPC een
eigen identiteit. Het jacht is ontworpen
volgens het mid-cabin-concept met 56%
meer vloeroppervlak dan de gemiddelde
50 voeter. Het tweede jacht dat Jetten
Shipyard aan het Duitse publiek zal tonen
is de Jetten 38 AC in moderne uitvoering
met lange rompramen in het achterschip
die in combinatie met het royale luik achter zorgen voor een spectaculair uitzicht
vanuit de masterbedroom. De luxe Jetten 38 AC is met de nieuwste inzichten
op het gebied van techniek en ontwikkeling tot stand gekomen. Bijzonder is ook
het geheel nieuwe kleurenschema, dat
de designkenmerken extra onderstreept.
De Jetten 38 AC heeft een displacement
rompontwerp waardoor het jacht zeer
comfortabel vaart en extreem zuinig is.
Mede door het rompontwerp is de boot
ook voor de beginnende watersporter
eenvoudig te manoeuvreren.

Jetten Shipyard
T: 0515-560066
www.jettenyachting.com

Nieuw vlaggenschip van Linssen
Yachts op Boot Düsseldorf
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Met meer dan 1.700 boten en jachten is
Boot Düsseldorf ‘s werelds grootste presentatie van vaartuigen. In 2016 wordt
de beurs gehouden van zaterdag 23 tot
en met zondag 31 januari. Met name de
toonaangevende bedrijven op het gebied
van motor- en zeiljachten zijn met hun
complete productpalet, in alle prijsklassen en afmetingen, op Boot Düsseldorf
2016 vertegenwoordigd. Op het gebied
van motoren en motorjachten blijft op
Boot 2016 geen wens onvervuld. Waar
de beginnende watersporter waarschijnlijk bij de kleine 2,5 pk motoren kijkt,
staan er voor de rijkere watersporter ook
diverse jachten in het luxe segment op
de beurs. Daarnaast tonen zo’n 250 werven, handelaren en importeurs vrijwel het
complete internationale marktaanbod,
in zes hallen met sportboten, dagkruisers en kajuitboten in alle prijsklassen.
De toonaangevende producenten van
motorboten zoals Jeanneau, Cranchi,
Sessa, Nimbus en Windy presenteren
zich in hal 4 en hal 5. In hal 6, de hal van
de meest luxe jachten, zullen zo’n 60
jachten, boten en tenders te zien zijn.
Sinds vorig jaar is met name het aanbod
van jachten tussen 20 en 25 meter verder
uitgebreid. De tentoonstelling is dagelijks
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Toegangskaarten à € 16,- kunnen worden
besteld op www.boot.de. YachtFocus is
erbij. U vindt ons in hal 16 op stand A25.
Boot Düsseldorf
www.boot.de

Ook Linssen Yachts grijpt Europa’s
grootste indoor boatshow aan om haar
nieuwste modellen aan het internationale publiek te tonen. Samen met de Nederlandse dealers Kempers Watersport
en Jonkers Yachts presenteert de werf
op Boot Düsseldorf de wereldprimeur
van het nieuwe vlaggenschip: de Grand
Sturdy 590 AC Wheelhouse. Een schip
van maar liefst 17,80 bij 5,13 meter.
Daarnaast zijn nog vier jachten aanwezig op de stand 17A24. Zo beleeft ook
de Grand Sturdy 290 Sedan hier haar

wereldprimeur en worden daarnaast de
Grand Sturdy 350 AC, Grand Sturdy 410
AC Variotop en Grand Sturdy 470 Sedan
Wheelhouse getoond. Op de charterstand van Linssen Boating Holidays® in
hal 13 staan nog twee jachten: de Grand
Sturdy 290 Traveller en Grand Sturdy 410
AC. Beide jachten zijn zogenaamde charteredities en zijn volledig ingericht op de
verhuur.
www.kemperswatersport.nl
www.jonkers.org
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