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Fairline
introduceert haar
eerste model met
beachclub: de
Targa 58 GTB
Primeur van de
Vedette Traveller
12.30 op Boot Holland
Vedette Jachtbouw ontwikkelt een nieuwe lijn: de Vedette Traveller. De Vedette Traveller
12.30 is als primeur te bewonderen op Boot Holland 2020. De Traveller heeft in vele
opzichten de kenmerken van de Vedette Salon-schepen: een stoer schip met een robuuste
voorsteven met terugvallend boeisel en brede gangboorden met gangboordtrappen naar
het zwemplateau. Een belangrijke verandering is de verplaatsing van de opbouw richting
het voorsteven, wat zorgt voor meer ruimte in de salon. Ook nieuw is het verlengde dak,
waardoor ook de kuip afgedekt is. Daarbij heeft de werf extra veel zorg besteed aan de
techniek, comfort en inrichting van dit schip.
Vedette Jachtbouw | +31 (0)172-600495 | www.vedette.nu

Smelne Yachtcenter toont
eye-catcher Haines 32 Offshore
op Boot Holland
Van vrijdag 7 tot en met dinsdag 11
februari presenteert Smelne Yachtcenter
de Haines 32 Offshore op Boot Holland in
Leeuwarden. Deze Haines is ontwikkeld
om zowel langzaam als snel te kunnen
varen. Ze blinkt uit met haar open
kuip die op hetzelfde niveau als het
zwemplateau is geplaatst. De spiegeldeur
en brede gangboorden zorgen voor een
extra gemakkelijke toegang. Een ander
aandachtspunt is het verlengde kajuitdak.
Met dit geïntegreerde schuifdak zit je – bij
minder mooi vaarweer – beschut in de
kuip. Door middel van de tent kan de kuip
zelfs rondom afgesloten worden. De salon
is ingedeeld met een zitgroep waarbij de
voorste bank eenvoudig omgeklapt kan
worden tot een ruime meevaardersbank.
Aan bakboordzijde is er de stuurstand met
overzichtelijke indeling en goed uitzicht
rondom. Aan stuurboordzijde is er de
kombuis met daartegenover de sanitaire
ruimte. In het voorschip is de eigenaarshut
met vrijstaand bed te vinden. Wie de
kans heeft, moet echt even binnenkijken.

Het interieur
is namelijk
hoogwaardig
afgewerkt
met walnoothout en heeft opvallend
veel lichtinval door de panoramische
raampartij en het schuifdak. Als importeur
van de Haines motorjachten is Smelne
Yachtcenter verantwoordelijk voor de
verkoop en distributie van de verschillende
lijnen van Haines Marine in de Benelux en
Duitsland. Smelne Yachtcenter is te vinden
op standnummer 3132 van Boot Holland.
Smelne Yachtcenter
+31 (0)512-512669
www.smelne.nl
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De luxe Britse botenbouwer Fairline
Yachts introduceert dit seizoen de
geheel nieuwe Targa 58 GTB. Dit jacht
is een interessante aanvulling op het
portfolio van de beroemde Italiaanse
superjachtontwerper Alberto Mancini en
de Britse werf. Opvallend is dat de grote
cruiser is voorzien van een beachclub. De
Targa 58 GTB is de eerste in Engeland
gebouwde 58-voeter met deze populaire
toepassing. Met name het vakkundig
ontworpen interieur moet dit model naar
een hoger niveau tillen. Net als in een
modern luxe appartement worden visgraat
houten vloeren en elegante verlichting
gebruikt om een verfijnde sfeer te creëren.
Ook op het motorvermogen is niet
bespaard. Verwacht wordt dat de Fairline
een maximale snelheid van 36 knopen kan
behalen. De lancering is gepland op het
Cannes Yachting Festival in september. In
Nederland wordt Fairline vertegenwoordigd
door Jonkers Yachts.
Jonkers Yachts
+31 (0)111-673330
www.jonkers.org
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