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Yacht Consult benoemd tot nieuwe
exclusieve dealer van Ferretti Group

Yacht Consult, met hoofdkantoor in het Belgische Mechelen, is naast jachtmakelaar
nu ook de nieuwe exclusieve dealer van Ferretti Group in de Benelux. “Wij zijn
zeer verheugd en trots om de mooiste Italiaanse merken ter wereld te mogen
vertegenwoordigen waaronder Ferretti Yachts, Riva en Pershing. Ferretti Group heeft
een zeer breed assortiment met jachten van acht tot vijftig meter,” aldus Pieter van de
Meene, Sales Manager van Yacht Consult Nederland. Naast de verkoop van nieuwe
jachten legt Yacht Consult ook de focus op customer care. Yacht Consult is tijdens
Boot Düsseldorf van zaterdag 20 januari tot en met zondag 28 januari 2018 aanwezig
op de stand van Ferretti Group in Hal 6, op standnummer D28.

Skilsø introduceert
nieuw paradepaardje
voor 2018
Na het succes van de Skilsø 34 Panorama
presenteert Skilsø een compleet nieuw
model: de Skilsø 39 Panorama. Het
nieuwe paradepaardje van Skilsø wordt
begin februari gepresenteerd tijdens de
boatshow in Bergen te Noorwegen. Het
interieur van de nieuwkomer is zeer ruim
voor een 39-voeter. Dit gevoel van ruimte
wordt versterkt door de vele grote ramen
en het elektrische panorama dakraam.
Tel daar de open te vouwen deuren naar
het achterdek bij op en de enorm ruime
salon wordt in één keer meer dan twee
keer zo groot. De stuurstand is voorzien
van een dubbele stoel en daarnaast is
er, voor diegenen die met de schipper
mee wil kijken, een dubbele comfortabele
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Unieke kleurencombinatie en indeling
voor Discovery 45 AC ‘Black & White’

Op Boot Düsseldorf zal Super
Lauwersmeer een unieke ‘Black & White’
versie van de veelbekroonde Discovery
45 AC presenteren. Dit bijzondere jacht
laat wederom zien hoe de Discoverymodelserie door haar klanten geheel te
personaliseren is. Van radarbeugel tot
kiel is het exterieur van de Discovery
45 AC ‘Black & White’ geheel naar
klantwens gepersonaliseerd. De romp,
opbouw en radarbeugel zijn glanzend

wit gespoten, terwijl de raamlijsten,
patrijspoorten en kap in contrasterend
zwart zijn uitgevoerd. Uniek is dat deze
Discovery 45 AC beschikt over een
centrale ‘woonkeuken’. In plaats van
een traditionele salon bevindt de keuken
zich centraal in het schip, samen met
een eettafel en een bureau. Dit maakt
het mogelijk om ‘boven’ te koken met
mooi zicht naar buiten tijdens het koken
en eten. De Discovery ‘Black & White’
beschikt over een 2+2-indeling waardoor
comfortabel en met behoud van privacy
met twee stellen gereisd kan worden.
Een ruime hut met tweepersoons bed en
een badkamer met douche en toilet zijn
zowel voorin alsook achterin het schip
gesitueerd.

bank geplaatst. De kombuis is voorzien
van veel luxe en staat midden in de salon
op hetzelfde gelijkvloerse niveau als
de ruime salon. Benedendeks zijn drie
royale tweepersoons bedden aanwezig
in drie verschillende slaapvertrekken. Als
motorisering kan er gekozen worden
tussen een Yanmar of Volvo met een
vermogen tot maximaal 2x 400 pk. Voor de
aandrijving kan er gekozen worden tussen
een Z-drive of een vaste schroefas. Melior
Yachts is de officiële dealer van Skilsø
in Nederland, België en Duitsland. De
Skilsø 39 is verkrijgbaar vanaf € 379.500,inclusief 21% BTW.
Melior Yachts
T: 06-20002312
www.melioryachts.com

Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl
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