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GLAMOUR TERUG OP HET WATER 
DOOR RIVA EN GUCCI

SLOEPEN EN 
SPORTBOTEN 
OP BOOTOUTLET

NAUTILUS MARITIEM OFFICIEEL 
DEALER VAN ZARRO

In de jaren vijftig maakte de Riva 
Aquarama furore als speeltje van ‘the 
rich and famous’ en met de ontwik-
keling van de ‘Aquariva by Gucci’ is 
glamour weer helemaal terug op het 
water. Zo luidt de belofte van Riva en 
Gucci. Op de Cannes Boat Show kon 
al een eerste glimp van een bijzon-
dere samenwerking tussen deze twee 
partijen worden opgevangen en op 
22 september 2010 vond tijdens de 
openingsdag van de Milan Fashion 

Op Bootoutlet kunnen liefhebbers van 
sloepen en sportboten zich helemaal 
uitleven. Op de gebruikte botenbeurs 
die op zaterdag 23 en zondag 24 
oktober in Leeuwarden gehouden 
wordt, zullen de sloepen en sportboten 
een groot gedeelte van het aanbod 
vormen. Aangezien de boten op trailers 
binnen gebracht worden en ze daar 
de gehele beurs op blijven staan, is de 
opzet van deze beurs ideaal voor deze 
boottypes. Verder kunt u er ook open 
zeilboten tegenkomen. Evenals kajuit-
motorjachten en zeiljachten die op 
vrachtwagentrailers naar binnen kun-
nen worden gebracht. Meer informatie 
over Bootoutlet vindt u op pagina 28 
t/m 31.

Week een speciale presentatie van dit 
bijzondere jacht plaats. In 2011 zal 
de Aquariva by Gucci over de wereld 
rondreizen langs de meest prestigieuze 
bootshows en bestemmingen. De boot 
is ontwikkeld naar aanleiding van het 
90-jarig bestaan van Gucci, wat het 
bedrijf in 2011 mag vieren. De Aquariva 
by Gucci is een elegante speedboot 
met een herkenbare signature van het 
modehuis. De stoelen zijn van Guccis-
sima leer, het dek van mahoniehout en 
het Gucci-logo is duidelijk op de boot 
aanwezig. Frida Gianinni, de creative 
director van het modehuis, heeft ook 
een bijpassende ‘Riva by Gucci’ acces-
soire collectie ontworpen. Een lijn die 
onder andere bestaat uit tassen, hand-
doeken, slippers en bootschoenen.
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Nautilus Maritiem gevestigd in Sneek 
is sinds kort offi cieel dealer geworden 
van Zarro sloepen en loungeboten. 
Het bedrijf dat sinds 2006 dealer van 
Wester-Engh sloepen voor Noord-
Nederland is, heeft door deze uitbrei-
ding een breder assortiment verkregen. 

Nautilus Maritiem hoopt hiermee beter 
in te kunnen spelen op de wensen van 
de klant. Daarnaast heeft ze een Zarro 
Master 22WB toegevoegd aan haar 
verhuurvloot. Volgens Nautilus Maritiem 
kenmerken deze sloepen zich door 
een ongekend comfort en uitstekende 
vaareigenschappen. Het merk is sinds 
2001 actief in de watersport. Zarro 
sloepen zijn Nederlandse boten die 
volledig door Jachtbouw Zandbergen 
in eigen productie gebouwd worden. 
Jaarlijks bouwt Zarro ongeveer zeven-
tig schepen. 
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