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Hi-Tide Yachting
introduceert
Hi-Tide Deck

Younique Yachts verzorgt reïncarnatie
van een Swan 48 uit 1972
Hi-Tide Yachting introduceert een
gesloten foam dekoplossing genaamd HiTide Deck®. Deze nieuwe dekoplossing
kan zowel op zeil- als motorboten
worden gebruikt. Hi-Tide Deck is geheel
te personaliseren naar eigen smaak. Zo
kan er een teakdek worden nagebootst,
maar er kan ook een heel modern uiterlijk
worden gecreëerd. Het is verkrijgbaar in
drie uitvoeringen: anti-slip, plank en dual.
Hi-Tide Anti-slip is een 3 mm foam dat
geschikt is voor dekken en kuipen. Het is
beschikbaar in verschillende kleuren en in
twee afwerkpatronen. Hi-Tide Plank heeft
de traditionele hout look en is gemakkelijk
schoon te houden. Het heeft een antislip werking en is geschikt voor zowel
binnen als buiten op de boot. De derde
optie, Hi-Tide Dual, is naar eigen wens
samen te stellen. Dual bestaat uit twee
lagen waarbij de bovenste laag deels
kan worden weg gefreesd waardoor er
allerlei patronen op het dek, zwemplateau
of in de kuip kunnen worden gecreëerd.
Hi-tide Yachting is een samenwerking
van For Sail Yachtbrokers en VMG
Yachtbuilders.
Hi-Tide Yachting
T: 0228-322352 (Noord)
T: 0111-676131 (Zuid)
www.hitidedeck.nl

Afgelopen jaar is Younique Yachts actief
geweest met een speciaal project;
de werf kreeg de opdracht voor de
reïncarnatie van een Swan 48 uit 1972
(S&S). “Het schip kwam vorig jaar
mei als project bij ons binnen om een
grote refit te ondergaan. Gaandeweg
is besloten het schip compleet leeg te
halen en op basis van het polyester
casco te starten,” aldus Peter Melchers
van Younique Yachts. “Het ontwerp is in
de bouw ontstaan door een hele goede
samenwerking tussen werf en klant. Er
is geen architect aan te pas gekomen.”
Het schip is getransformeerd van een
cruiser naar een weekendsailer met
een grote en open binnenruimte. Verder
is de Swan voorzien van doorlopende
wegeringen, volledig uit corian

bestaande meubelen en een tweetal
loungehoeken. Bij de grootscheepse
refit is de ingang 7 centimeter verplaatst
waarmee het jacht meer symmetrie
heeft gekregen. Verder is er een nieuwe
waterkering ontworpen en zijn er nu
een ankerklapsysteem, custom carbon
luiken en een glasstraat aanwezig. Ook
nieuw zijn de scepters die direct op
het dek staan. Tot slot kreeg de Swan
een compleet nieuw zeilplan inclusief
de puttingen. Naar verwachting zal het
schip begin juni te water gaan voor een
proefvaartperiode van twee weken.
Daarna vertrekt ze naar Italië.
Younique Yachts
T: 06-15389411
www.younique-yachts.com

Hallberg-Rassy Tour op 17 juni
Dit jaar wordt een nieuw Hallberg-Rassy evenement geïntroduceerd. Op 17 juni zal een
vloot van deze bijzondere zeiljachten op de Grevelingen samenkomen. Het evenement
wordt georganiseerd door NovaYachting in Bruinisse, Nederlandse dealer van HallbergRassy. Het start op vrijdagavond 16 juni 2017 met een drankje voor de vroege
inschepers. Op zaterdag zal de vloot rond 10.00 vertrekken met een aantal bijzondere
opdrachten op zak. De dealer verwacht een onvergetelijk schouwspel van een prachtige
vloot Hallberg-Rassy’s.
Nova Yachting | T: 0111-481810 | www.nova-yachting.nl
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