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Na ruim 10 jaar gaat De Gier Maritiem 
weer een scheepsbouwproject starten in 
samenwerking met Tenderline, een voor-
uitstrevende ontwikkelaar van aluminium 
boten. De ‘Concept Tender 2012’ is een 
stoere aluminium boot die de gezellig-
heid van een sloep met de snelheid van 
een speedboot combineert. De tender 
heeft een klassieke uitstraling maar bezit 
veel doordachte details. Yvo Schotman, 
eigenaar van Tenderline, geeft aan: 
“Wij ontwikkelen gedegen aluminium 
boten en zochten een partner die onze 
bedrijfsfilosofie verstaat alsmede het 
vakmanschap kan leveren om onze 
allernieuwste tender te bouwen. Het 
familiebedrijf De Gier, met haar goede 
reputatie, sluit daar perfect bij aan. We 
zijn dan ook zeer enthousiast over deze 
samenwerking en verheugen ons op de 
lancering van de Concept Tender 2012 in 
het voorjaar van dit jaar.”  Henk de Gier, 
directeur De Gier Maritiem, zegt: “Wij 
zijn met veel plezier de samenwerking 
met Tenderline aangegaan. Het is een 
jonge, dynamische club die mooie boten 
ontwikkelt. Met het oog op onze eigen 
ambities, biedt een dergelijk bouwproject 
een mooie diversificatie van onze huidige 
onderhouds- en refitactiviteiten.”

De Gier Maritiem  
T: 0228-325812      
 www.degiermaritiem.com

Maar ook heeft Tsjechië een historie op 
het gebied van woonschepen. Met de 
laatste ontwikkelingen zoals de Liberty 
en H2home van Pedro, kunnen we 
naar verwachting goed uit de voeten.” 
Op de bootshow Lode na Vode, die 
plaatsvindt van 12 tot en met 15 april 
in Praag, zal de kersverse Pedro verte-
genwoordiger onder andere de Pedro 
Marin tentoonstellen. 

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

Pedro-Boat heeft per direct een dealer 
aangesteld voor de landen Tsjechië en 
Slowakije. Vanuit Praag zal het bedrijf 
Ceska lodni doprava – Charter s.r.o. 
het Nederlandse merk vertegenwoor-
digen. Ceska lodni doprava – Charter 
s.r.o., geleid door Vladimir Tomán, is 
al sinds begin jaren negentig actief in 
de watersport in Tsjechië. De laatste 
jaren wordt de Slowaakse markt vanuit 
standplaats Praag ook steeds vaker 
bediend. Niet alleen heeft het Praagse 
bedrijf nu het merk Pedro opgeno-
men, ook andere merken zoals Regal, 
Galeon, Karnic en Greenline werden al 
door hen vermarkt. Door het binnen-
halen van Pedro, is hun programma 
uitgebreid met hun enige merk dat 
stalen motorjachten produceert. 
Vladimir Tomán: “Het assortiment van 
Pedro-Boat is zeer breed. We zien een 
toenemende interesse in traditionele 
stalen motorjachten in onze markt. 

Pedro breidt dealernetwerk in 
Centraal-Europa uit 

De Ribbon 45 SC is volgens bouwer 
Ribbon Yachts een droom die uitkomt. 
Voor dit superluxe motorjacht is alleen 
gebruik gemaakt van hoogwaardige 
merken zoals Esthec. De Ribbon 
45 SC straalt pure luxe uit. Voor het 
ontwerp van dit motorjacht is gekozen 
voor de laatste technologie en in-
novatieve materialen. Zo is het jacht 
voorzien van Recaro kuipstoeltjes, 
Bose speakers, een Apple iMac tele-
visiescherm en Rolls Royce jets. In dit 
rijtje hoort hier nu ook Esthec – com-
posite decking thuis. De dekken, zowel 
extern als intern, zijn strak afgewerkt 
met Esthec materiaal. Hierdoor worden 
de strakke lijnen en scherpe hoeken 
van het jacht extra benadrukt. Ook 
de onderhoudsarme kwaliteiten van 

Esthec dragen bij aan de allure van 
de Ribbon 45 SC. Het composiet, dat 
leverbaar is in verschillende kleuren, is 
niet alleen onderhoudsarm maar ook 
heel duurzaam. Voor een Esthec dek 
hoeven geen bomen gekapt te worden, 
waardoor het een uitstekende ecologi-
sche vervanger is voor het traditionele 
teak. De luxe van Esthec zit niet alleen 
in de kwaliteit, maar ook in het design 
van het kunststof materiaal. Door de 
10 verschillende kleuren in combinatie 
met 5 verschillende voegtinten zijn 
de mogelijkheden wat design betreft 
grenzeloos. Elk gewenst design is 
uitvoerbaar. 

Esthec
T: 078-6845484, www.esthec.nl

Pure luxe op Ribbon 45 SC

De Gier Maritiem 
hervat bouw van 
Tenderline


