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De Boarnstream levert jacht van
50 voet aan Australische
opdrachtgever

In augustus heeft De Boarnstream een
Boarncruiser 50 Classic Line geleverd
aan haar eerste Australische klant. Begin
dit jaar is er een handtekening gezet voor
oplevering in augustus 2013. In een record
tempo is de Boarncruiser 50 Classic Line
compleet naar wens van de eigenaar gebouwd en opgeleverd. De eigenaar vaart
dit jaar in Nederland, volgend jaar wil hij
naar de Zwarte Zee met het schip en

dan via Singapore naar de thuishaven in
Adelaide-Australië. Het schip is dan ook
speciaal aangepast aan de Australische
eisen. De Boarnstream is er zeer verheugd over dat de Australische opdrachtgever bewust heeft gekozen voor maatwerk en echte Nederlandse degelijkheid.
De Boarnstream
T: 0566-600828, www.boarnstream.com

Primeur Vedette 12.30 Salon op de
HISWA te water

Op de HISWA te water toont Vedette
haar primeur, de Vedette 12.30 Salon.
Ook de nieuwe Vedette 12.30 bevat de
kenmerkende Vedette lijnen: klassieke
lijnen, maar toch modern vormgegeven.
Het casco is opvallend luxe gebouwd
met verdiepte ramen, een stoere ‘pet’
boven de frontramen, zeer ruime gangboorden die middels een rond ingezette
trap op het ruime zwemplateau eindigen,
een spiegeldeur en veel gebruik van RVS.
De Vedette 12.30 Salon is niet alleen robuust en stoer, maar tegelijk ook elegant.
Het schip is net als alle andere Vedettes
stabiel, glijdt met gemak door het water, is fluisterstil en is voorzien van alle
luxe. Zo vindt men bij de Vedette 12.30

Salon in de kajuit standaard een aparte
slaapkamer met frans bed, een tweede
afgesloten slaapkamer met twee bedden, een ruime comfortabele rondzit, veel
opbergruimte in de vele lades en kasten,
een ruime keuken, een douche met luxe
glazen douchewand en een zeer ruim toilet. Indelingen kunnen nog worden aangepast aan de wensen van de klant. De
nieuwe Vedette heeft CE-keur B, wat betekent dat de boot geschikt is om ermee
op zee te varen. De boot is leverbaar voor
€ 222.500,-.

Steeler Explorer
47: klassieker in
een moderne jas
Een steile steven, rechte boorden, een
lange waterlijn, brede gangboorden en
veel binnenruimte zijn de belangrijkste kenmerken van de Steeler Explorer 47 die op
de komende HISWA te water zijn wereldpremière beleeft. De Steeler Explorer 47
is gebaseerd op klassieke beurtvaarders.
Robuust, veilig en no-nonsense. Martin
Bekebrede heeft het ontwerp van een moderne jas voorzien, zonder de fraaie klassieke lijnen geweld aan te doen. De Steeler
Explorer 47 is geschikt voor de Franse kanalen, maar is ook als CE-categorie A leverbaar. De royale kuip wordt door middel van
vier deuren van de stuursalon gescheiden.
Beide ruimtes zitten op hetzelfde niveau en
vormen met de deuren helemaal open één
grote leef- en entertainmentruimte. Naast
de stuurstand staat een loungebank zoals thuis met uitzicht op het water. In het
voorschip vindt u de kombuis en dinette
en twee ruime hutten, elk met eigen badkamer. Grote ramen in combinatie met een
stahoogte van 2,15 meter zorgen voor een
gevoel van ruimte. Voor extra privacy zijn
de ramen in het voorschip zo uitgevoerd
dat je wel van binnen naar buiten, maar
niet van buiten naar binnen kunt kijken. De
betimmering is van massief teak. Het gebruik van contrasterende kleuren voor de
kombuis en wanden met stoffen panelen
geven het motorjacht een eigentijds karakter. Standaard wordt de Steeler Explorer
47 geleverd met boegschroef, verwarming,
complete keukeninrichting met apparatuur
en een lader/omvormer. Optioneel kan de
Steeler Explorer 47 onder andere worden
voorzien van een volledig glazen salondak.
Ook is de indeling voor iedere opdrachtgever volledig aan te passen aan persoonlijke wensen. De vanafprijs is € 478.000,-.
Steeler Yachts is te vinden op standnummer E50 van de HISWA te water.
Steeler Yachts
T: 0521-510268
www.steeleryachts.com

Vedette Jachtbouw
T: 0172-600495
www.vedette.nu
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