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Deze zomer ging de eerste Damarin 732 
Cabin te water. Ad van Dam van Damarin: 
“Wij zijn er enorm trots op. Extra leuk is 
dat dit ons 300e bouwnummer is sinds de 
oprichting van Damarin in 1995.” De 732 
Cabin is het tweede type van het model. 
In tegenstelling tot de eerste 732 is deze 
Cabin voorzien van een kajuit. Het schip 
is besteld door een klant die een Damarin 
640 voer en graag een iets grotere, luxere 
boot met kajuit wilde. De boot heeft een 
lage opbouw en doordat de stuurstand op 
de motorkist is geplaatst, kan de stuurman 
over deze opbouw heen kijken. Door de 
slimme opstelling is er ook voldoende 
loopruimte rondom en is er achterin extra 
veel zitruimte. De nieuwe 732 Cabin is 
bovendien voorzien van een keukenblokje 
met kookplaat en wasbak. In de voorpiek 
zijn een afsluitbaar toilet en vuilwatertank 
ingebouwd. Het is ook mogelijk om 
een bestaande 732 te voorzien van een 
‘hardtop’. De 732 Cabin is samen met 
de Damarin 642 te zien op de HISWA te 
water in Lelystad op standnummer A12. 

Damarin
+31 (0)182-515386
www.damarin.nl

Na het grote succes van de Pardo 43 en 50 kondigt Pardo Yachts de lancering van 
de Pardo 38 aan. Met dit nieuwe model van 12 meter is de walk around-serie van 
Pardo Yachts compleet. De nieuwe boot van Cantiere del Pardo moet uitblinken in 
kwaliteit, design, luxe en comfort. De Pardo is beschikbaar met hekaandrijving en met 
buitenboordmotoren met een maximaal vermogen van 1050 pk, waarmee dit krachtige 
jacht snelheden tot 52 knopen kan bereiken. Daarbij beschikt de Pardo 38 beschikt over 
twee loungeruimtes: één op het voorschip met een groot en comfortabel driepersoons 
zonnedek en één op het achterschip met twee banken en een omklapbare tafel die 
plaats biedt aan zes personen. In september zal de nieuwe Pardo 38 zijn officiële debuut 
maken tijdens het Yachting Festival in Cannes. Orange Yachting, de importeur voor de 
Benelux, presenteert de boot al een week eerder tijdens de HISWA te water in Lelystad op 
standnummer F04.  

Orange Yachting  |  +31 (0)71-2402969  |  www.pardoyachts.nl

Eerste Damarin 
732 Cabin te 
water

Tijdens de HISWA te water 2019 vindt 
de Nederlandse première plaats van de 
nieuwe Nimbus T11. Deze T11 laat zien 
hoe Nimbus zich een perfecte dagboot 
voorstelt; gericht op een comfortabel 
verblijf op zee met de gelegenheid om 
ook vrienden en familie te ontvangen. 
De nieuwe Nimbus wordt gekenmerkt 
door een grote loungeruimte met 
multifunctionele zitmeubels, meerdere 
zonnebedden, een buitenkeuken, 
girostabilisatie, royale bergruimte voor 
tuig en andere benodigdheden en een 
indrukwekkend groot dekoppervlak dat 
een enorme bewegingsvrijheid biedt. 

Dat alles is verpakt in een eigentijdse 
Scandinavische vormgeving. De 12.40 
meter lange boot is geschikt voor lange 
en korte tochten en is groot genoeg om 
maximaal 12 personen gezellig te laten 
zitten of actief bezig te laten zijn. In de 
twee ruime hutten kunnen vier personen 
overnachten. De Vaart Yachting, de 
Nederlandse dealer van Nimbus Boats, 
toont de T11 samen met zeven andere 
modellen van Nimbus op de HISWA te 
water op standnummer D12.  

De Vaart Yachting  |  +31 (0)320-212341 
www.devaartyachting.com

Nieuwe Pardo 38 maakt range 
compleet

Primeur van de Nimbus T11 op de HISWA te water
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