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Pedro-Boat heeft een nieuw interieur-
concept ontworpen voor haar motor-
jachten. Samen met ontwerper Klaas 
de Jong en interieurstyliste Paulette 
Iliohan (bekend van o.a. VT Wonen) is 
een modern, strak en stoer interieur-
concept ontwikkeld. Het nieuwe interi-
eur heeft als basis licht eiken, waarbij 
de nerf horizontaal is ingetimmerd. Dit 
geeft een grotere ruimtewerking in het 
door toepassing van grote ramen toch 
al vrij lichte interieur van Pedro. Het 
eiken wordt geflaneerd door gestof-
feerde panelen in luxe Alcantara.  
‘Modern Nautic Oak’ is een optie voor 

alle Pedro modellen. Voor liefhebbers 
van een meer traditioneel interieur, is  
‘Traditional Nautic Teak’ ook nog 
steeds verkrijgbaar. Pedro-Boat in-
troduceert het nieuwe interieur in een 
40-voeter in haar succesvolle Levanto 
serie. Met de Levanto 40’ bestaat de 
Levanto serie, waaronder al een 32, 38 
en 44 voeter vielen, momenteel uit vier 
type motorjachten. 

Pedro-Boat
T: 0598-451763  
www.pedro-boat.nl

Het winnen van deze felbegeerde 
prijs voor de Prestige 500 bevestigt 
het succes van het nieuwe Prestige 
merk, aldus SkipsYachting, Neder-
landse importeur van Jeanneau zeil- en 
motorjachten. Naast deze titel heeft 
de Prestige 500 in september ook de 
trofee voor ‘Best Interior Design’ op 
de World Yachts Trophies Awards in 
Cannes gewonnen. Daarnaast is ze in 
oktober uitgeroepen tot zowel ‘Best 
Motor Yacht’ bij de Nautisch Design 
Awards als ‘Best of the Best 2011’ 
in Hainan door het magazine Robb 
Report. Tot slot kreeg het felbegeerde 
jacht de prestigieuze titel van ‘Motor 
Yacht of the Year 2012’ in Londen in 
de categorie van jachten tot 55 voet in 
lengte.
 
SkipsYachting 
T: 0320-279863 
www.skipsyachting.nl

Bij de officiële ceremonie van de 
Europese Powerboat van het Jaar 
Awards, gehouden op 21 januari in 
Düsseldorf, is de Prestige 500 be-
kroond met de titel ‘Powerboat of the 
Year’ in de categorie met jachten van 
45 voet en langer. De jaarlijkse prijzen 
bekronen de beste boten in ontwerp 
en bouw. Geselecteerd door een jury 
bestaande uit grote Europese magazi-
nes in de maritieme industrie, is deze 
trofee een mooie beloning voor het 
nieuwe Prestige model.  

De befaamde jachtwerf Frisian  
Motorboats, bekend van de Super  
Lauwersmeer Kotters en Kruisers, is haar 
modellenrange fors aan het uitbreiden. 
Vorig jaar werd de SL-serie geïntrodu-
ceerd met zowel open kuip modellen als 
achterkajuit modellen. Nu gooit de werf 
het over een nog modernere boeg en 
presenteert de gloednieuwe Empire 50, 
55 en 60. Deze jachten kunnen zowel 
snelvarend als waterverplaatsend in 
staal of aluminium worden gebouwd.  
Het schip is in samenwerking met ont-
werper René van der Velden ontwikkeld 
en wordt op de nieuwe werf in het Friese 
Bergum gebouwd. De verkoop van alle 
Super Lauwersmeer modellen wordt 
door Yacht-Gallery verzorgd. 

Yacht-Gallery  
T: 038-3867351 
www.yacht-gallery.comPrestige 500 winnaar ‘Europese 

Powerboat van het Jaar 2012’

Pedro biedt nieuw interieurconcept Frisian Motorboats 
presenteert een 
nieuw compact 
superjacht


