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Super
Lauwersmeer
presenteert
Discovery 42
OC op HISWA
te water
Tijdens de HISWA te water presenteert
Super Lauwersmeer een wereldprimeur in
de vorm van de Discovery 42 OC. Deze
13 meter lange Discovery open kuip
komt naast de 46 OC in het gamma en
beschikt over hetzelfde moderne design,
de innovatieve technologie en het ruime

Wereldprimeur voor Boarncruiser
1500 Elegance – Center Sleeper
Tijdens de HISWA te water 2017 in Amsterdam presenteert De Boarnstream
International Motoryachts op standnummer A40 haar wereldprimeur: de Boarncruiser
1500 Elegance – Center Sleeper. Een zeewaardig, rondspant schip gebouwd in de
CE-categorie A. De Elegance 1500 heeft een demontabel zwemplateau waarmee de
overall lengte wordt uitgebreid tot 16.70 m. Zonder het plateau meet het jacht 14.99
meter waardoor zonder vaarbewijs gevaren kan worden. Ook heeft het jacht hiermee
automatisch vrijstelling van het Rijnpatent en is het ruimer dan andere schepen van 15
meter. De enorme Masterroom als ‘Center Sleeper’ over de volle breedte meet ruim
17,5 m². Om eigenaren extra luxe en comfort te bieden is ervoor gekozen om het
salondeck in te richten met speciaal op maat gemaakte design meubels van het
Nederlandse Design meubelhuis Leolux.
De Boarnstream International Motoryachts | T: 0566-600828 | www.boarnstream.com

en doordachte interieur. De Discovery
42 OC heeft een open kuip die binnen
en buiten laat samensmelten. Wanneer
de salondeuren geopend zijn vormen de
kuip en de salon één grote open ruimte.
Met dank aan de enorme glaspartij en
het glazen schuifdak heb je een 360
graden panoramisch zicht rondom.
De achterin gesitueerde keuken geeft
daardoor het gevoel van een buitenkeuken.
Voor de aandrijving zorgt een 150 pk
sterke dieselmotor, die samen met het
geoptimaliseerde onderwaterschip garant
staat voor een laag verbruik en de inmiddels
veelgeprezen vaareigenschappen van
Super Lauwersmeer. Voorin het schip zijn
een ruime eigenaarshut, een volwaardige
badkamer en een gastenhut met
tweepersoonsbed te vinden.
Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl

Eerste Aquanaut Andante
380 OC te water
Aquanaut Dutch Craftsmanship uit Sneek
heeft de eerste Aquanaut Andante 380
OC te water gelaten. Deze Andante 380
OC met een breedte van 3.48 meter is
gebouwd voor een Zwitserse klant. Het
jacht is ook leverbaar met een breedte van
4 meter. De 380 is het kleinste model in
de Open Cabin-range van de jachtwerf.
Ze is leverbaar in een uitvoering met en
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zonder Flybridge. Standaard heeft dit model
twee slaapkamers en een badkamer. De
verhoogde gangboorden creëren veel
praktisch toepasbare ruimte, onder meer
voor opbergruimte en het inbouwen van
apparatuur.
Aquanaut Dutch Craftsmanship
T: 0515-412253 | www.aquanaut.nl
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