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Jachtwerf Delphia Yachts
ontwikkelt 31 voets
krijgbaar met gietijzeren kiel (geschikt
Ondanks de eurocrisis blijft Delphia
voor het diepere water) of midzwaard.
doorontwikkelen. De Poolse bouwer
Voor Nederland is Tornado Sailing in
van polyester zeil- en motorboten
Makkum de importeur van Delphia.
werkt momenteel aan het demomodel
“Als dealer van Delphia zijn wij erg blij
van een nieuwe 31 voets kajuitzeilboot.
met de vooruitstrevende en positieve
Wie de stap van de 29 voets naar de
houding van onze partner in Polen.
33 te groot vindt, kan volgend jaar
Deze marktomstandigheden nodigen
wegvaren op de sportieve Delphia
uit tot creativiteit en met dit model
31. Net als de andere modellen uit de
heeft Delphia voor ons weer bewezen
Delphia range zorgt dit familieschip
dat ze een goede, innovatieve partij is”,
voor veel comfort en veiligheid tijdens
vertelt Abele de Jong van Tornado Sailing.
het zeilen. Een zelflozende, zeer ruime
Op de tekening is de overloop op het
kuip met overloop voor grootschoot,
kajuitdak bevestigd, de standaard
antislipvloer, twee selftailing lieren en
BELANGRIJKE
versie voor de Nederlandse markt is
een
rolfok, maken MEDEDELING
bediening vanuit
met overloop in de kuip. De boot is te
de kuip mogelijk. In de met mahonie
Wij hebben een serieuze productie fout in een voorstag beslag, als
bewonderen tijdens de internationale
afgewerkte
binnenruimte kunnen zes
hieronder afgebeeld, geconstateerd. Dit beslag met artikelnummer
botenshow ‘Boot’ van 21 tot en met 29
slaapplaatsen
worden
gecreëerd.
Een
517-914 is geleverd in masten in de periode 2004-2008.
januari 2012 in Düsseldorf.
koelkast, badkamer met douche en
Een lijst van betreffende maken
jachten staat
vermeld op onze website
walstroomaansluiting
het comwww.selden.com,
dringend
met een
fort
compleet. Deeen
Delphia
31verzoek
wordt aan alle eigenaren
Tornado Sailing
jacht van dit type
de instructies
onze website te
en zich
aangedreven
door
een 18 pkopVolvo
T: volgen
0515-559260
aan te melden voor vervanging. Onze welgemeende excuses voor dit
Penta
dieselmotor. Het schip is verwww.tornadosailing.nl
ongemak.
Seldén Mast AB

Seldén haalt
voorstagbeslagen
terug
Seldén geeft aan een serieuze productiefout in een voorstagbeslag te hebben
geconstateerd. Het gaat hierbij om het
beslag met artikelnummer 517-914,
geleverd in masten in de periode
2004-2008. Een lijst van betreffende
jachten staat vermeld op de website
www.seldenmast.com. Het bedrijf doet
een dringend verzoek aan alle eigenaren
met een jacht van deze types om de
instructies op de website te volgen en
zich aan te melden voor vervanging.
Seldén Mid Europe
T: 0111-698120
www.seldenmast.com

Mobiele website For Sail Yachtbrokers
Het actuele bootaanbod van
For Sail Yachtbrokers is nu ook
voor de Smartphone en tablets goed
toegankelijk. Met de speciale website
www.m.forsailyachtbrokers.nl kunt u
snel op de hoogte blijven. De site is
ook via de PC te bekijken, maar is door
de eenvoud, overzichtelijkheid en korte
laadtijd vooral geschikt voor mobiele
apparaten waarvan het scherm
doorgaans een stuk kleiner is. De
mobiele site is door het ICT-team van
YachtFocus ontwikkeld. Groot voordeel
is dat de mobiele site de jachtmakelaar
in staat stelt QR-codes op prijsborden te
zetten. Deze vierkante codes kunnen
met de Smartphone gescand worden,
waarna de Smartphone direct naar de
juiste pagina met bootspecificaties
geleid wordt. Jachtmakelaars die
interesse hebben in een soortgelijke
site kunnen contact opnemen met
YachtFocus via 020-4560995 of
info@yachtfocus.com.
For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131
www.m.forsailyachtbrokers.nl
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