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Tiende Grand Sturdy 500 AC Variotop®
in productie bij Linssen Yachts
Na de introductie van de nieuwe generatie Grand Sturdy 500 AC Variotop® op de Linssen
Yachts Boat Show in november 2017 is alweer het tiende exemplaar van dit succesvolle
model in aanbouw. Momenteel zijn reeds acht Grand Sturdy 500 AC Variotop-modellen
verkocht aan gelukkige eigenaren. Opvallend is dat veel van deze eigenaren overstappen
van een groter jacht naar de Grand Sturdy 500. Hun argument is dat dit jacht als ‘pocketsized superyacht’ door henzelf bestuurd kan worden, dus zonder crew. Met deze derde
generatie van de Grand Sturdy 500 AC Variotop heeft de werf uit Maasbracht de lat hoog
gelegd wat betreft vaareigenschappen, comfort, uitrustingsniveau en interieur. Met één
druk op de knop wordt de Variotop geopend en kan de frisse buitenlucht binnenstromen.
De machinekamer van de 500 is uitzonderlijk ruim en voorzien van de nieuwste techniek
en ook op het interieur en de afwerking is niet bespaard. Ondertussen blijft de werf in
ontwikkeling en werd tijdens de Linssen Yachts Boat Show 2018 de ‘kleine zus’, de
Grand Sturdy 450 AC Variotop, onthuld. Tijdens Boot Düsseldorf wordt de nieuwe 450 als
wereldprimeur voorgesteld aan het publiek.
Linssen Yachts | T: 0475-439999 | www.linssenyachts.com

Scandinavian Yachts Workum levert nu
ook Integrity motorjachten

Scandinavian Yachts in Workum merkt dat
veel zeilers op een gegeven moment willen
overstappen naar een motorboot. Om daar
een passend antwoord op te kunnen geven
is het Workumse botenbedrijf nu ook dealer
van Integrity motorjachten voor de Benelux.
De trawlers worden ook wel ‘de parels
van de zee’ genoemd, hebben een goede
prijs-kwaliteitverhouding en zijn leverbaar
in 32 tot 80 voet. Er is keuze uit een 15-tal
verschillende modellen en uitvoeringen,
allen in polyester. De trawlers zijn niet alleen
ruim en luxe uitgevoerd met zeewaardige
rompen, maar hebben ook een economisch

Marex introduceert
nieuwe 360 Cabriolet
Cruiser
De Marex 360 Cabriolet Cruiser is een
planerende open kuip sportcruiser met één
van de grootste cockpitgedeeltes in zijn
klasse. De populaire oplossingen van het
vorige model, de 350 CC, zijn herkenbaar
aanwezig en verder ontwikkeld en toegepast
in het nieuwe model. In het cockpitgedeelte
kunnen tien personen rond de tafel zitten. Het
luxe zitgedeelte biedt meer dan voldoende
plek om je te vermaken en heeft moderne
opslaginnovaties. Een handige deur in de
voorruit zorgt voor een veilige en eenvoudige
manier om op het voordek te komen. De
royale 26 cm brede gangboorden zorgen
ervoor dat de boot rondom goed toegankelijk
is. Een goed ontworpen stuurstand,
dashboard met passende ergonomie en
duidelijke instrumentatie zorgen voor een
comfortabele vaart, terwijl de navigatiezit in
vaarrichting plaats biedt aan maar liefst drie
personen. De boot is leverbaar met een kort of
lang zwemplateau. Ook is er een ruime keuze
op het gebied van motorisering. In Nederland
wordt Marex vertegenwoordigd door
De Boarnstream Motoryachts.
De Boarnsteam Motoryachts
T: 0566-600828 | www.boarnstream.com

brandstofverbruik. Alle schepen worden in
overeenstemming met de eigenaar semicustom build gebouwd. Momenteel is de
Integrity 47 XL te bezichtigen in Workum.
Scandinavian Yachts Workum
T: 0515-542108
www.syworkum.nl
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