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Finsulate maakt indruk
op de Hiswa te Water
De aangroei op de romp is elke booteigenaar een doorn in het oog.
Het is niet alleen lastig te verwijderen, het verhoogt de weerstand
en daardoor het brandstofverbruik. Bovendien heeft normale
antifouling een enorme impact op het milieu door het vrijkomen van
microplastics. Rik Breur besloot daarom Finsulate te ontwikkelen,
een folie die volledig gifvrij is en tot wel 10 jaar meegaat. Finsulate
was aanwezig op de Hiswa te Water en liet daar optekenen bij
monde van Rik: “Finsulate is een relatief nieuw product dat zo
afwijkt van de standaard dat mensen het moeten zien om het te
geloven. Er ligt hier een proefbootje wat we ter plekke beplakken.
Zodat de bezoekers een beetje feeling krijgen met hoe het eruit ziet
en hoe het dus werkt.”
Finsulate | +31 (0)850-653470 | www.finsulate.com

Fairline lanceert twee nieuwe modellen
De Britse fabrikant van luxe motorjachten Fairline heeft op het
Yachting Festival van Cannes dit jaar twee wereld-debuten getoond.
Dit zijn de nieuwe Phantom 65 en het vlaggenschip Squadron 68,
beide met nieuwe eigentijdse interieur styling en afwerking. De
stijl zal de komende jaren door het hele modellengamma worden
doorgevoerd. Het handgemaakte houtwerk waar Fairline bekend
om staat blijft, maar wordt aangevuld met eersteklas stoffen en
leder en een echte focus op verlichting om de perfecte sfeer te
creëren. Producten die in 2023 worden gelanceerd zijn onder
andere de gloednieuwe Targa 40 en Squadron 58. Paul Grys, CEO
van Fairline Yachts, zei: “Sinds mijn aanstelling heb ik me gericht op
het verbeteren van de efficiëntie in het hele bedrijf om de productie
te stroomlijnen. Bij Fairline erkennen we dat nieuwe producten
de levensader van ons bedrijf zijn. We zijn ervan overtuigd dat
we een winstgevende groei op lange termijn kunnen realiseren,
ondersteund door een sterke orderportefeuille. De investeringen
in nieuwe producten ondersteunen onze toekomstige groei en we
hebben een spannende periode voor de boeg.”
Jonkers Yachts | +31 (0)111-673330 www.jonkers.org

Beneteau Antares 7
De Antares 7 is opgewaardeerd met nieuwe uitrustingen die de boot
zeer veelzijdig maken. Dit biedt passagiers veilig, gemakkelijk en
plezierig wonen en varen aan boord. Innovaties en slimme ideeën,
zoals de instapdeur aan de zijkant, het grote gangpad aan stuurboord,
de geïntegreerde uitrusting in de hardtop, gescheiden ruime kooien
en opbergruimte, maken het de ideale boot voor familietijd op het
water, weekend cruises, of vistochten met vrienden. De boot heeft een
breedte van niet meer dan 2,5 m en is dus trailerbaar over de weg. De
grote U-vormige cockpit biedt comfortabel plaats aan 5 personen. Er
is een neerklapbare bakboordbank in het vrijboord en een naar voren
gerichte bank, waarop ook een koelbox kan worden geplaatst. De
kuip van de Antares 7 is iets naar bakboord verplaatst. Hierdoor komt
er ruimte vrij voor een groot stuurboord en is er gemakkelijk toegang
tot het voorste zonnedek en de ankerkluis. De stuurhut kan worden
verlengd met een biminitop, om passagiers volledige bescherming in
de cockpit te bieden. Het kan ook worden uitgerust om extra uitrusting,
zoals een SUP-board, veilig op te bergen.
Serry, Jachtwerf en Jachtmakelaardij | +31 (0)35-5823404 | www.serry.com

SPECIFICATIES: BENETEAU ANTARES 7
Lengte:		
Breedte:		
Motoren:		
Prijs:		
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7.48 m
2.50 m
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