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Jetten Yachting op
Boot Düsseldorf

Aquanaut Yachting met
Privilege 1150 AK en 1350 AK
naar Boot Düsseldorf
1150 AK

Aquanaut Yachting presenteert de
Privilege 1150 AK en 1350 AK op Boot
Düsseldorf. Naast de opvallende lijnen
hebben de Privilege schepen een eigentijds interieur van moderne materialen.
De Aquanaut Privilege 1150 AK
heeft een modern interieur met witte
accenten, afgezet met klassiek teak.
De romp is crèmekleurig met een
offwhite opbouw. Het motorjacht heeft
de eigenaarshut in het achterschip met
vrijstaand bed, veel opbergmogelijkheden en badkamer en toilet in twee
aparte ruimtes. Doordat een stuurstand
ontbreekt is de salon extra ruim. Ook
het interieur van de tweede boot, de
Aquanaut Privilege 1350 AK, is modern
vormgegeven met een evenwichtige
balans tussen witte panelen en

1350 AK

Amerikaans notenhout. Dit motorjacht
heeft vijf slaapplaatsen verdeeld over
drie hutten. Achterin ligt de eigenaarshut
met diagonaal geplaatst vrijstaand bed.
Aan stuurboord vindt u de badkamer
met toilet en wasbak en separate doucheruimte. Aan bakboord is de tweede
hut geplaatst met eenpersoons bed en
eigen wastafel. De derde hut bevindt
zich in de voorpiek. Ook in dit motorjacht
ontbreekt een tweede stuurstand, zodat
extra ruimte is ontstaan in de salon. Boot
Düsseldorf, waar beide boten geshowd
worden, vindt plaats van 21 tot en met
29 januari 2012. Aquanaut Yachting is te
vinden op standnummer 15B06.
Aquanaut Yachting
T: 0515-412253, www.aquanaut.nl

Linssen Yachts presenteert de
Mark III-serie op Boot Düsseldorf
De oorsprong van de Grand Sturdy
Mark II-serie vinden we in 2002 met de
introductie van de 500 Variotop® Mark
II. Maar tijden en smaken veranderen.
Daarom ondergaat de succesvolle
Linssen Mark II-serie een restyling met
als resultaat de Mark III-serie. Met het
exterieur van de Mark III-serie wordt
een nieuwe standaard gezet. Het
traditionele “Linssen Sand Beige” (nog
steeds leverbaar) is als standaard vervangen door een fris, nieuw en tegelijk
tijdloos kleurenschema. De hoogglans
zwarte romp en de Linssen Cream
White opbouw vormen in combinatie
met het ‘smoke grey’ glas en het ‘char-

coal grey’ zeilwerk een harmonisch
geheel. Typerend voor de Mark III-serie
is de keuze tussen het succesvolle
‘classic luxury’ interieur en het nieuw
ontwikkelde ‘new comfort’ interieur.
U kunt het resultaat komen bezichtigen
tijdens Boot Düsseldorf 2012 (21 - 29
januari 2012). Tijdens Düsseldorf wordt
op de stand 15F25 de 470 onthuld met
‘classic luxury’ interieur en de 500
Variotop® met het nieuwe ‘new
comfort’ interieur.

Jetten Yachting uit Sneek is op Boot
Düsseldorf (standnummer 15F41) met
drie schepen vertegenwoordigd: de
Bommelaer 47 Sedan, Jetten 38 Cabrio
en Jetten 37 AC-RS. De werf die dit
nummer op onze omslag prijkt, nam de
Jetten 37 AC-RS vorig jaar al mee naar
de internationale beurs. Voor de Bommelaer en de Jetten 38 Cabrio wordt
dit dé introductie op de Duitse markt.
De Bommelaer 47 zal getoond worden
in de open kuipuitvoering maar er is
tevens een AC-uitvoering leverbaar met
een ruime achterkajuit en een tweede
stuurstand. Het schip is door de kruiplijn
van slechts 2,80 m zeer geschikt voor
de Europese wateren maar ook voor
langere reizen over zee (CE-categorie
A). De tweede primeur, de Jetten 38
Cabrio, bevat een eigenaarshut met een
vrijstaand bed en gescheiden douche- en toiletruimten. Verder is er een
tweepersoons gastenhut en een grote
open kuip met twee luxueuze stuurstoelen en een buitenkeuken voor het
echte lounge gevoel. De derde boot is
de Jetten 37AC-RS. Deze heeft een vernieuwd interieur en een compleet nieuwe
indeling. De getoonde Jetten 37 AC heeft 2
hutten met elk vrijstaande bedden voor
twee personen. Zowel de eigenaar als
zijn gasten hebben de beschikking over
gescheiden douche- en toiletruimten.
Jetten Yachting
T: 0515-560066
www.jettenyachting.nl

Linssen Yachts
T: 0475-439999
www.linssenyachts.com

YachtFocus Magazine 87 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

nieuwe motorboten | 109

