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X-Yachts introduceert nieuwe
interieuropties

Voor de jachten uit de Xperformance
reeks van X-Yachts zijn er vanaf nu meer
interieuropties mogelijk voor onder andere de kombuis en de salon. De keuze
voor het interieur betreft de afwerking van
de kasten en de romp, beide kunnen naar
eigen wens in houten en/of wit oppervlak
worden uitgevoerd. Hiernaast kan de ge-

hele kombuis naar wens in hout of wit
kunststof worden uitgevoerd. Verder kan
voor de grotere modellen gekozen worden voor een vaste of verschuifbare kaartentafel. Kenmerkend voor de Xp-jachten
zijn de vacuüm infusietechniek als gehanteerde bouwmethode en de toepassing
van een koolstofvezel kielframe. Dit gecombineerd met de bekende loden kielen
en doordachte ontwerpen van X-Yachts
garandeert een jacht met hoge stabiliteit,
sterke constructie en indrukwekkende
zeileigenschappen. Hiermee zijn de zeiljachten zowel geschikt voor tochten voor
de sportieve zeiler als vaarten met het gezin.
X-Yachts
T: 036-5369057, www.x-yachts.nl

Dealerschap Dragonfly Trimarans
overgenomen

Het bekende Deense merk Dragonfly
Trimarans wordt sinds 1 juli 2013 vertegenwoordigd door Dragonfly Trimarans
Benelux in IJmuiden. Dean Hennevanger,
ontwerper en mede-eigenaar van de bekende Saffier-werf, is het aanspreekpunt
voor bestaande en toekomstige relaties.
“Ik vond Dragonfly Trimarans al jaren een
mooi merk”, aldus Dean Hennevanger.
“De kwaliteit is van hoog niveau, het is
een doordacht concept en het maakt
helemaal waar wat men erover zegt. De
trimarans bereiken snelheden tot 20 knopen terwijl je aan boord toch een veilig en

Arcona 410 naar
de HISWA te
water

comfortabel gevoel hebt. Als ontwerper
zie ik hoe goed Dragonfly gebouwd is.
Daar komt bij dat onze wateren zich bij
uitstek lenen voor dit type schip. Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer of de Friese meren, een trimaran doet het overal
goed.’’ Dragonfly Trimarans Benelux staat
van 3 tot en met 8 september met de
DF 28 Sport en de DF 32 Touring op de
HISWA te water in Amsterdam (stand G11).

Arcona Yachts keert terug op de HISWA
te water. “We hebben namelijk goed
nieuws te melden en een primeur voor
Nederland,” aldus de dealers van het
Zweedse merk. De Arcona 410 is het
nieuwste model binnen de Arcona range.
De Arcona 410 heeft een iets groter zeilplan dan de voorgaande modellen. Dit
efficiënte zeilplan in combinatie met het
optimale gewicht geeft de Arcona 410
dezelfde performance als de voorgaande
Arcona modellen. Kiel en roer worden
computergestuurd gemaakt om een optimaal en precies profiel te krijgen en zijn
ontworpen volgens de laatste ontwikkelingen met een maximale lift en minimale
weerstand. De Arcona 340, 370, 400,
410 en 430 hebben allen een isolerende
sandwichconstructie. De romp en het dek
zijn standaard wit met een donkerblauwe
waterlijn in een NPG-basis gelcoat. Af
werf kost de Arcona 410 € 299.500,- incl.
BTW. Arcona Yachts wordt in Nederland
vertegenwoordigd door Rick Hilckmann
van Nordic Yachting en Hans van Kralingen van Jachtservice Schokkerhaven.

Dragonfly Trimarans Benelux
T: 0255-512860
www.dragonflytrimarans.nl

Nordic Yachting
T: 06-45564459
www.arcona.nl
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