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Valiant introduceert Nieuwe site zorgt voor transparantie
in Beneteau outboard range
nieuwe
productenreeks
voor 2012
Met de nieuw ontwikkelde website
www.beneteau-outboard.nl kunnen
bootliefhebbers zien wat er te koop
is bij Beneteau, waar de modellen te
bezichtigen zijn en wat er van de boten
verwacht kan worden. Beneteau heeft
als toonaangevende werf besloten alle
beschikbare informatie over snelheden,
brandstofgebruik en geluidsproductie
met verschillende motorisering via de
nieuwe website voor geïnteresseerden
vooraf zichtbaar te maken. Via de uitgebreide dealerlocator kunnen bezoekers bekijken wie de dichtstbijzijnde
dealer is, maar ook zoeken op een
specifiek model of zelfs een combinatie
van modellen. De Beneteau outboard

Valiant heeft een gloednieuwe lijn
halfstijve RIB´s voor recreatieactiviteiten ontwikkeld. Deze nieuw ontworpen
lijn van acht modellen is samen met
RIB- producent Arimar ontwikkeld.
De nieuwe serie is bedoeld om het
merkimago van Valiant sterker te
benadrukken. Het merk is gericht op
sportieve ontspanning en onderscheidt
zich door goede prestaties, stabiliteit,
veiligheid en - volgens Valiant misschien wel het belangrijkste aspect
- gemakkelijk transport. Het nieuwe
ontwerp richt zich op een betere structurele kwaliteit met een betere interne
ruimte-indeling, meer opslagcapaciteit,
verbeterde zelflozende eigenschappen
en een uitgebreide reeks aan opties.
Zo is er ook een nieuw logo ontworpen dat de nieuwe dynamische en
moderne uitstraling van het product
weerspiegelt. De nieuwe Valiant serie
biedt nu twee productcategorieën:
de comfortserie en de sportserie. De
boten van Valiant worden getoond op
de HISWA van 6-11 maart in de RAI in
Amsterdam bij Delta Watersport in Hal
4 standnummer 04.216.
Delta Watersport
T: 0111 - 672874
www.deltawatersport.nl

range wordt in Nederland geïmporteerd
door Serry, Jachtwerf & Jachtmakelaardij in Loosdrecht.
Serry, Jachtwerf & Jachtmakelaardij
T: 035-5823404
www.serry.com, www.beneteau-outboard.nl

Quicksilver Activ 705 op bootshow in
Parijs gelanceerd

In vervolg op de introductie in september van vier nieuwe Activ modellen op de bootshow in La Rochelle,
introduceerde Quicksilver afgelopen
december de innovatieve Quicksilver
Activ 705 Cruiser op de bootshow in
Parijs. De Quicksilver Activ 705 Cruiser
is leverbaar in zowel outboard als
sterndrive versies. Het design schept
een sfeervolle en gastvrije omgeving met een permanente kombuis,
een dubbele helmstok en een grote
patiodeur die voor een uitstekende
verbinding tussen salon en cockpit
zorgt. De voorplecht biedt ruimte voor
twee personen en er is een volledig
ingebouwd toilet. Dankzij de gedeel-

YachtFocus Magazine 88 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

telijk opklapbare achterbank die naar
een groot zwemplatform leidt en een
geïntegreerde zwemtrap is de toegang
naar het water voor zowel kinderen
als volwassenen veilig en gemakkelijk
gemaakt. Om aan de individuele eisen
van de klant tegemoet te komen, biedt
Quicksilver drie keuzepakketten aan:
de Cruising Pack, Cruising Deluxe
Pack en Electronic Pack. Op de site
van Quicksilver vindt u meer informatie
over de verschillende pakketten en
dealers.
Quicksilver
www.quicksilver-boats.com
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