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Invictus TT420 is klaar voor werelddebuut op Boot Düsseldorf 2023

FJORD en Gagliotta kiezen Nautix Marina 
als thuishaven

De nieuwe TT420 completeert één van de meest succesvolle series van de Italiaanse scheepswerf. De 
elegantie in Christian Grande stijl wordt gecombineerd met ongebruikelijke oplossingen voor dit segment 
boten, zoals bijvoorbeeld een tender garage. Het dek, met over de gehele lengte een comfortabele, 
door hoge verschansingen beschermde loopbrug, heeft een groot zonnedek voorop dat kan 
worden omgebouwd tot chaise longue. Midscheeps kan de ruime dinette dankzij de klaptafels 
getransformeerd worden tot een ruimte voor ontspanning, beschut door de hard top. Op 
dezelfde hoogte kunnen de zijkanten optioneel worden uitgerust met twee inklapbare 
zijterrassen, waardoor de leefruimte aan boord wordt vergroot. Het achterste 
zwemplatform is bedekt met teakhout, net als het hele dek. Optioneel is er de 
mogelijkheid om de boot uit te rusten met een hydraulische bediening om het 
aan boord gaan en het beheer van de tender te vergemakkelijken. De Invictus 
TT420 heeft een sterndrive met twee 440 pk Volvo Penta D6 motoren.
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Nieuw bij ZWF Yachts:
de Finnmaster T9 Soft Top

De twee luxe motorjachtmerken zijn per 15 november 2022 verhuisd naar de nieuwe locatie 
van Nautix Marina aan de Zuiderzeeweg in Amsterdam. De potentie en faciliteiten van 
deze nieuwe locatie met directe verbinding met het Markermeer zijn ideaal. Matthijs Kat, 

Managing Director van beide merken: “Voor Gagliotta en FJORD is het 
belangrijk dat de boten direct in het water bekeken kunnen worden 

met aansluitend een proefvaart. Juist op deze locatie hebben we 
het voordeel van een zeer centrale ligging met parkeerruimte 

op eigen terrein in combinatie met directe toegang tot 
het Markermeer.” Het Service Centre van Holland Sport 
Boat Centre biedt bovendien alle technische kennis en 
jarenlange ervaring om iedereen professioneel van dienst 
te zijn. De werkplaats en servicediensten zijn direct 
aanwezig in de haven en uiteraard is een grote kraan en 
brandstofpomp op de locatie beschikbaar. Voor een kop 

koffi e, lunch of diner kan men terecht in het pas geopende 
restaurant ‘Hangar’. 
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Finnmaster staat bekend om haar ambachtelijk gebouwde Finse 
kwaliteit met een 100 procent Scandinavisch design. De polyester 
boten van de werf zijn betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig en 
comfortabel. Kenmerkend voor de Finnmaster boten zijn de goede 
vaareigenschappen. De Finnmaster T9 Soft Top is een ruime en luxe 
daycruiser met veel praktische en comfortabele oplossingen aan 
boord. Zo schuift de luifel achteraan soepel in de brede dakbalken 
en is hij gemakkelijk te installeren. De grote panoramische ramen zijn 
gemaakt om van het uitzicht te genieten. In de royale kuip is er ruimte 
voor een groot gezelschap om heerlijk lang aan boord te kunnen 
vertoeven. Onderdeks zijn er vier ruime slaapplaatsen gecreëerd, 
verdeeld over twee hutten. De T9 kan vaarklaar geleverd worden met 
twee Yamaha buitenboordmotoren met een maximaal vermogen van 
300 tot en met 600 pk. 
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