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Seldén
introduceert
de vierde
generatie van
het Furlexrolreefsysteem

Heech by de Mar groots op Boot
Düsseldorf 2018
Van 20 tot 28 januari is Heech by de Mar
uit het Friese Heeg opvallend aanwezig
op de grootste watersportbeurs van
Europa. De 9.10 meter lange Motoraak
met de naam Lepelaar zal hier op stand
E21 in hal 14 getoond worden. Martin
en Harry Koekebakker, de eigenaren
van Heech by de Mar, zijn persoonlijk
op de beurs aanwezig en nodigen de
bezoekers uit om een kijkje aan boord
te nemen. Ook kan er tijdens de show
meer informatie worden verkregen over
dit verhuurjacht en alle andere goed
onderhouden jachten uit de verhuurvloot.
Daarbij kan men direct de vakantie

reserveren. Martin Koekebakker licht
toe: “Wilt u graag varen met onze
mooie Motoraak ‘Lepelaar’ of één
van de andere prachtig onderhouden
schepen, dan raden wij u aan voor de
beurs uw vakantie te reserveren. Want
wij krijgen vast, net als afgelopen jaar,
veel aanloop en reserveringen. Voor nog
beschikbare schepen en periodes belt u
naar 0515-442750 of kijkt u in ons online
reserveringsprogramma ‘Zoek & Boek’
op www.heechbydemar.nl.”
Heech by de Mar
T: 0515-442750 | www.heechbydemar.nl

Zeilenactie bij C-Yacht
In samenwerking met zeilmakerij UKDe Vries Sails organiseert C-Yacht een
bijzondere winteractie. Eigenaren van
een C-Yacht of Compromis bestellen
hun zeilen van UK-Sails met 20 procent
werfkorting. Op de website van C-Yacht
is een overzicht te vinden van alle
modellen en de bijbehorende actieprijzen.
Er kan gekozen worden voor een
Cruising Offshore of een X-Drive Silver®
uitvoering. De Cruising Offshore-zeilen
zijn afgestemd op langdurig en intensief
gebruik op kustwater en open zee. Ze
zijn gemaakt in High Tenacity Quality
dacron met cross-cut snit. De nieuwe
X-Drive Silver-zeilen met Pentex vezel zijn
vormvaster, lichter en beter te trimmen.

Furlex behoort tot de meest verkochte
rolreefsystemen ter wereld en recent
heeft Seldén de vierde generatie van
dit iconische product geïntroduceerd.
Nieuw voor het komend seizoen is
de ontwikkeling van de elektrisch
aangedreven Furlex-modellen voor
jachten van 30 tot 45 voet met een

Deze zeilen zijn geschikt voor langdurig
gebruik.
C-Yacht
T: 0320-264660
www.c-yacht.com
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voorstag tussen de 6 en 10 milimeter.
De Furlex 204E en Furlex 304E zijn
voorzien van een waterdichte behuizing
van composiet en een omvormer voor
12V naar 24V of 48V. De systemen
hebben daarmee dunne kabels van
de omvormer naar de furler en een
compacte en efficiënte elektrische motor.
Voor dit product is ook een ombouwset
ontwikkeld (van handbediend naar
elektrisch) voor de Furlex-modellen
geleverd vanaf 1998. De ombouwset is
te koop voor € 2.600,- exclusief BTW en
is leverbaar vanaf april 2018.
Seldén Mid Europe
T: 0111-698120
www.seldenmast.com
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