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Melior Yachts
introduceert
eigen ontwerp

Super Lauwersmeer presenteert
Discovery 47 OC
Super Lauwersmeer presenteert met de Discovery 47 OC niet zomaar haar derde telg
binnen de Discovery OC-familie, maar haar topmodel. Ondanks dat het jacht met 14,30
meter ‘slechts’ een voet groter is dan de 46 OC voelt het in alles groter aan. Dit is mede
te danken aan de verhoogde romp, het verhoogde dak en de indeling voorin het schip.
De Friese werf zet met de Discovery 47 OC een echte loungeboot in de markt. De
comfortabele en grote loungebank in de kuip is daar slechts een voorbeeld van. Ook
de ultieme binnen-/buitenbeleving draagt bij aan dit karakter. De keuken en luxe sofa
zijn achterin de salon gepositioneerd waardoor deze na het openklappen van de grote
deuren één geheel vormen met de kuip. Naar wens van de eigenaar is het interieur
voorzien van uitgesproken materialen als Zebrano-hout, Alcantara-plafondpanelen en
slangenlederlook op de wanden. Ondanks dat uitstraling bij dit schip een belangrijke rol
speelde zijn de praktische en doordachte eigenschappen waar Super Lauwersmeer om
bekend staat behouden gebleven. De Discovery 47 OC zal tijdens de HISWA te water
haar werelddebuut beleven en is nu al te bekijken op de website van de werf.
Super Lauwersmeer | T: 0511-442181 | www.superlauwersmeer.nl

Pardo Yachts lanceert Pardo 50
De introductie van de Pardo 43 was een
groot succes: in minder dan een jaar zijn er
meer dan dertig boten verkocht. In vervolg
op dit succes kondigt Pardo Yachts met
trots haar tweede model aan, de Pardo 50.
Dit exclusieve jacht zal voor het eerst te zien
zijn op het Cannes Yachting Festival 2018.
Het kenmerkende design van de Pardo 43
is door Zuccheri Yacht Design doorgezet in
de Pardo 50. De Pardo 50 is gemaakt voor
het genieten van het buitenleven. Achter de
stuurstand bevindt zich de buitenkeuken
met verschillende indelingsmogelijkheden
voor een maximale beleving van het
buitengevoel. Op zowel het voordek als
op het achterdek zijn riante zonnebedden
geplaatst en onder het achterste zonnedek
bevindt zich een grote opslagruimte die als
tendergarage voor een Williams 285 tender
kan worden ingericht. Het achterschip kan
ook worden voorzien van een elektrisch
bedienbaar platform. Het hoge vrijboord
zorgt voor meer veiligheid voor wanneer

er kinderen of gasten aan boord zijn. De
vaste T-top heeft een totale oppervlakte van
maar liefst 16 m2 en bestrijkt de stuurstand,
buitenkeuken en dining-area. De T-top
is bovendien voorzien van een elektrisch
bedienbaar zonnescherm dat over het hele
achterdek kan worden uitgeschoven.
De standaardversie wordt geleverd met
twee Volvo IPS 600-motoren (700 of 800
zijn optioneel).

Melior Yachts, de dealer van Saga,
Viknes en Skilsø in het Friese Jirnsum,
introduceert haar eigen model: Melior.
Een prachtig gelijnd motorjacht
leverbaar in staal of aluminium. De
Melior heeft alle eigenschappen om
de opvarenden van alle gemakken
te voorzien. “Met deze aanwinst
wordt het aanbod van Melior Yachts
compleet. Van Scandinavisch polyester
aanbod, tot stoere Friese jachtbouw
en daarnaast een zeer netjes aanbod
van gebruikte schepen,’’ aldus Oscar
Simonse van Melior Yachts. De Melior
kan worden uitgevoerd als 1075, 1175,
1275, 1375 of 1475 en met 1 of 2
motoren. Doeltreffend ontwerp tezamen
met nauwkeurige productkeuzes en
precisie in uitvoering staan centraal in
dit uitgekiende custum build ontwerp,
gemaakt door Werner Yacht Design.
Melior Yachts
T: 06-20002312
www.melioryachts.com

Orange Yachting | T: 071-2402969
www.orangeyachting.nl
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