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Nieuwe Dufour 530: goede mix
tussen cruisen en presteren
Dufour behoort tot de innovatieve pioniers in de zeilwereld. Voor modeljaar 2020
introduceert de Franse werf de elegante Dufour 530, een bijzondere mix van de bekende
Dufour Performance en Grand Large series. Het resultaat is een ruime, elegante zeilboot die
tot in detail is afgewerkt. De invloeden van de Performance-serie zijn voornamelijk te zien
bij de romp: deze is namelijk samengesteld met het oog op opwindende zeiltochten. Bij het
cruisen komen de Grand Large-kenmerken naar voren met het open en volledig uitgeruste
dek. Daarbij heeft ze een cockpit met nieuwe functies en een revolutionair bimini-concept.
De nieuwe 530 is verkrijgbaar in drie verschillende manoeuvreerindelingen. De jachten van
Dufour worden in Nederland vertegenwoordigd door Dufour Zeiljachten, met een vestiging
in Lemmer (Friesland) en Den Hout (Noord-Brabant). De splinternieuwe Dufour 530 is echter
voor het eerst te bewonderen in Duitsland. Op Boot Düsseldorf, van 18 tot en met 26
januari 2020, in hal 16 op stand B37.
Dufour Zeiljachten | +31 (0)514-569123 | www.dufour-zeiljachten.nl

Bach Yachting is nu dealer
van Tofinou zeiljachten
Bach Yachting International in Lelystad is de nieuwe Nederlandse
vertegenwoordiger van Latitude 46. Dit Franse merk staat vooral
bekend om de Tofinou zeiljachten. De in 2019 gelanceerde Tofinou
9.7 is het nieuwste model onder de daysailers. Het ‘neoklassieke’
ontwerp komt van architect Michele Molino en het ontwerpbureau
van Latitude 46. Het dekplan is geïnspireerd door Peugeot Design
en zorgt ervoor dat dit jacht zowel solo als met een crew bestuurd
kan worden. De Tofinou 9.7 heeft een ergonomische en veilige
cockpit en is leverbaar met drie verschillende kielsystemen.
Hiermee is deze Tofinou gemakkelijk aanpasbaar bij varen op
verschillende (on)dieptes. De Tofinou 9.7 is te bezichtigen op
Boot Düsseldorf. Naast de luxe daysailers produceert de werf ook
motorjachten van het merk Rhea Marine.
Bach Yachting International
+31 (0)320-746046 | www.bachyachting.com

Wereldpremière nieuwe Contest 55CS
op Boot Düsseldorf 2020
De Nederlandse jachtwerf Contest Yachts zal op Boot Düsseldorf haar gloednieuwe 17 meter
lange Contest 55CS voor het eerst aan het internationale publiek tonen. De nieuwe Contest
55CS wordt aangekondigd als een moderne en opvallend goed uitziende performance
bluewater cruiser. Het ontwerp met verbluffende lijnen zowel boven als onder de waterlijn
komt van de Duitse ontwerpers Judel/Vrolijk & Co. De nieuwe rompvorm zorgt niet alleen
voor een modern uiterlijk, maar ook voor groot vaarcomfort op zee, ook bij zwaardere
weersomstandigheden. Het gebruik van ultralichte koolstofvezel materialen in belangrijke
structurele elementen werkt ruimtebesparend. Daarmee is er plaats gemaakt voor diepere
zitplaatsen, bredere vloeren en zelfs een luxe koffiebar. Contest Yachts is in Düsseldorf te
vinden in hal 16 op stand C54.
Contest Yachts | +31 (0)227-543644 | www.contestyachts.com
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