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De nieuwe 
Lagoon 46: 
modern, 
licht en 
comfortabel 

Sailing World Delta verzorgt sinds kort 
het dealerschap voor de merken Dufour 
zeiljachten, OVNI zeiljachten, Cranchi 
motorjachten en Austin Parker motorjachten 
voor Zuid-Nederland. Het bedrijf wordt 
gerund door Maarten Koopen en Lars 
Corbeij en is gevestigd in Kortgene, aan 
het Veerse meer. Maarten Koopen verricht 
alle commerciële werkzaamheden en 
Lars Corbeij is verantwoordelijk voor de 
technische zaken. 

Sailing World Delta
delta@sailingworld.nl

Sailing World Delta 
in Kortgene 
vertegenwoordigt vier 
grote bootmerken

Sinds 1984 bouwt Lagoon luxe boten met 
de focus op comfort, ruimte, ergonomie, 
veiligheid en eenvoud. Met het kersverse 
model, de Lagoon 46, biedt de werf een 
waardige opvolger voor de Lagoon 450. Ze 
is gemaakt voor een comfortabel verblijf, 
ook bij verre reizen of langer verblijf aan 
boord. Het ontwerp van het 14 meter lange 
jacht komt van VLVP Design en Patrick Le 
Quement en is uiterst doordacht. De lichtere 
rompen en de betere mastpositionering 
moeten zorgen voor optimale zeilprestaties, 
terwijl de gelijkvloerse cockpit en salon het 
verplaatsen aan boord vergemakkelijken. 
Het helmstation op de flybridge zorgt op 
haar beurt voor een goed overzicht onder 
alle omstandigheden en biedt uitzicht over 
de omgeving. De nieuwe Lagoon 46 wordt 
in twee versies uitgevoerd. De 3-cabine 
versie biedt een eigenaarshut met een 
zeer royale leefruimte en eigen sanitair die 
de gehele romp beslaat. Daarnaast zijn 
er twee royale gastenhutten aanwezig, 
beide met eigen sanitair. De 4-cabine versie biedt vier royale hutten, alle met eigen sanitair 
voorzien van een douche, toilet en een ruime douchecabine. De buitenruimte biedt bij 
beide varianten een ruime zithoek, een loungebed en een ruime bank aan de achterzijde. 
Optioneel kan het jacht uitgerust worden met een extra buitenkoelkast, ijsblokjesmachine 
of een extra spoelbak. De Lagoon 46 werd geïntroduceerd op Boot Düsseldorf 2019. In 
Nederland wordt ze vertegenwoordigd door Nautisch Kwartier Stavoren.
 
Nautisch Kwartier Stavoren
T: 0514-682345  |  www.nautischkwartier.nl

De werf Alufleet uit Kortenhoef introduceert een nieuwe dagzeiler 
voor ‘relaxed zeilen’, de Speedlounger 8500. De 8.50 meter lange 
kielboot wordt uitgevoerd in aluminium. Het onderscheidende 
ontwerp komt van Arjen Keer van FCY Design. De zeilboot heeft 
een zeer moderne vormgeving, een praktische zeilvoering, een 
doordachte dekindeling en een ruime loungekuip. Aan boord vinden 
we een chique interieur uitgerust met een ruim tweepersoonsbed, 
twee zitbanken, een inductiekookplaat, koffiezetapparaat, spoelbak 
en toilet.

Alufleet
T: 035-6561394  |  www.alufleet.nl

Speedlounger 8500: dagzeiler van aluminium
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