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4NAUTIC
introduceert de
Nautic Line van
SP Tools op
botenbeurzen

Boston Whaler bestaat 60 jaar
Boston Whaler, ook wel The Unsinkable Legend genoemd, heeft haar bijzondere naam
te danken aan de oersterke romp. Van origine is Boston Whaler een vissersboot, maar
tegenwoordig worden de boten ook veel voor de pleziervaart gebruikt. Boston Whaler
biedt meer dan veertig modellen aan in de ranges Super Sport, Montauk, Dauntless,
Vantage, Conquest en Outrage. Dit jaar bestaat Boston Whaler zestig jaar. Reden voor
de legendarische botenbouwer om groots uit te pakken en de eerste twee maanden
van het jaar op elke nieuwe Boston Whaler een bijzondere korting te geven. Ook
de Nederlandse dealer Kempers Watersport feest mee en doet er nog een schepje
bovenop met een ‘extra Diamond korting’. De actie duurt tot en met 28 februari 2018.
Kempers Watersport | T: 0172-503000 | www.kemperswatersport.nl

De Nautic Line van SP Tools is tot stand
gekomen door een samenwerking
tussen SP Tools, Botenman Watersport
en 4NAUTIC. Zowel Botenman
Watersport als 4NAUTIC constateerde
een gebrek aan goed gereedschap
in de watersportwinkel. Dit terwijl
de watersporter hier wel geregeld
behoefte aan heeft. Samen met
SP Tools is daarom de Nautic Line
ontwikkeld. De nieuwe lijn is speciaal
voor de watersporter en bevat een
verchroomde afwerking. Mede hierdoor
is het materiaal zeer slijtvast en roestvrij.
De lijn is met zorg samengesteld en
bevat een uitgebalanceerd assortiment
gereedschap. Voor watersportwinkels
is er een draaicarrousel en wandrek
voorradig voor directe verkoop. Voor
onderhoudsbedrijven, werven en
boothandelaren is er de mogelijkheid om
de gereedschapskarren te voorzien van
het eigen bedrijfslogo of een foto naar
wens. 4NAUTIC is met de Nautic Line te
vinden op Boot Holland op stand 4042
en op de HISWA Amsterdam Boat Show
op stand 01.344.
4NAUTIC
T: 085-4018491
www.4nautic.nl

BestBoats verwerft exclusief
Benelux-dealerschap voor Pirelli
BestBoats International Yachtbrokers
in Roermond is per 1 januari 2018 de
exclusieve Benelux-dealer voor Pirelli
tenders en geautoriseerde dealer voor
Pirelli RIB’s. Dit beroemde Italiaanse
merk, dat bekend is als producent
van autobanden voor onder meer de
F1, is sinds 2005 op de internationale
wateren bezig met een opmars. Op Boot
Düsseldorf introduceerde Pirelli haar
nieuwste lijn tenders. BestBoats was
hier al als officiële Pirelli-dealer aanwezig

op de stand. Vanaf medio februari is de
eerste Pirelli jet tender ook in Nederland
te bezichtigen. BestBoats verwacht
de nieuwe boot in de verkoophaven
van Boulevard Nautique Roermond
tijdens de Boulevard Nautique Testing
Weeks (van 17 tot en met 25 februari).
Met haar nieuwe J-serie biedt Pirelli
een hoogwaardige range jet tenders,
waarbij in design en styling de link naar
de racesport duidelijk aanwezig is. Het
profiel van de beroemde F1 Pzero-band
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wordt in alle Pirelli-boten als opvallend
stijlelement gebruikt. De tenders lenen
zich ook goed als bijboot van luxe
plezierjachten. Zo zijn ze ontworpen
op de standaardmaten die gelden
voor ingebouwde bootgarages. Naast
de standaardmodellen is maatwerk
mogelijk.
BestBoats
T: 0475-743705
pirelli.bestboats.nl
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