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Orange Yachting sleept dealerschap Pardo Yachts in de wacht

Orange Yachting is de nieuwe officiële
distributeur van Pardo Yachts voor de
Benelux. “Geavanceerde technologie,
design, elegantie, kwaliteit en innovatie
gebaseerd op jarenlange ervaring zijn
de kenmerken van de jonge Pardo
Yachts. Deze exclusieve botenbouwer
ontwerpt voor mensen met oog voor
kwaliteit en een voorliefde voor comfort,
design, prestatie en snelheid,” aldus
Okke Hooites van Orange Yachting.
De Pardo 43 is een perfecte boot voor
liefhebbers die graag tijd doorbrengen
in gezelschap van anderen. Een van de
belangrijkste kenmerken van het dek

is de ‘walk around’ die meer bruikbare
ruimte en veiligheid biedt voor wanneer
er kinderen of gasten aan boord zijn.
Het dek blijft droger en de sundecks en
het ankergebied zijn toegankelijker. De
Pardo 43 is voorzien van twee royale
sundecks, een buitenkeuken onder
de T-Top en een outdoor zitgedeelte.
Het bovendek is multifunctioneel en op
maat leverbaar. Een optioneel platform
kan aanvullend worden geïnstalleerd
voor zwemliefhebbers met een
buitendouche. Ook kan deze worden
omgebouwd tot een entertainment
area uitgerust met matrassen, puffen

en chaise longues. Een andere optie
is een zogeheten lift platform om
jetski en waterspeelgoed te plaatsen.
Het interieur bestaat uit een grote
ruimte met een kingsize bed en een
aparte cabine waar nog eens twee
eenpersoonsbedden staan.
Orange Yachting
T: 06-24805175
www.orangeyachting.nl

Nauta Maritiem bouwt Spirit Tenders nu in eigen beheer
Nauta Maritiem heeft de fabriek in Thailand, waar de Spirit Tenders worden
gemaakt, overgenomen. De modellen worden nu met zorg in eigen beheer
gebouwd. Het team van bouwers in Thailand is samengesteld uit plaatselijke vaklui
die hun ervaring hebben opgedaan in de hout- en polyesterbouw. Deze ongeveer
twintig man staan onder leiding van een Engelse voorman met ruim vijfentwintig
jaar ervaring in polyesterbouw. Hij heeft dit professionele team vakkundig opgeleid,
gebruikmakend van de al aanwezige expertise. Verder wordt het hele proces
begeleid door een Nederlandse projectleider. Nauta Maritiem vliegt regelmatig
naar Thailand om de voortgang en ontwikkeling op de voet te volgen. De Spirit-lijn
bestaat uit de Nauta Spirit 25 en de Nauta Spirit 28 Cabin. De 28-voets tender
heeft twee vaste slaapplaatsen in het vooronder en een aparte toiletruimte.

Nauta Maritiem
T: 071-5892606
www.nautamaritiem.nl
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