Watersportnieuws | Motorboten

Smelne Vlet 42 OK op
Boot Düsseldorf 2014

Smelne Yachtcenter uit Drechten presenteert de Smelne Vlet 42 OK op Boot
Düsseldorf. Een luxe motorjacht met een
ruime open kuip met teakdek. De open
kuip is makkelijk toegankelijk via een
deurtje vanaf het zwemplateau. Op dit
zwemplateau bevindt zich ook de buitendouche. Verder bevat de kuip twee
comfortabele geïntegreerde dekbanken
met veel opbergruimte. Dit alles onder
het verlengde overhangende salondak.
Groot voordeel van deze dakrand is dat
water en vuil niet langs de ramen verdwijnen. Dit wordt allemaal binnendoor
afgevoerd door middel van RVS buizen
die op de waterlijn lozen. De keuken,
salon en kuip bevinden zich op één niveau waardoor het schip voor iedereen
gemakkelijk toegankelijk is. De compleet

lederen afgewerkte stuurstand met fraai
rond gelijnde kastenwand aan bakboord
geven een luxueuze uitstraling. Door een
royaal elektrisch te bedienen salonluik is
de salon aangenaam licht en de ventilatie optimaal. Het gehele schip is afgewerkt in warm Amerikaans kersen. Er zijn
vier vaste slaapplaatsen aan boord. Het
hoogwaardige AWL-Grip verfsysteem
geeft het schip een mooie extra glans.
Het meegeleverde kwaliteitscertificaat,
waarop laagdiktes en toekomstig onderhoud keurig worden omschreven, geeft
aan dat er bij Smelne alleen topkwaliteit
wordt gebouwd.

jachtwerf in Enkhuizen allround in nieuwbouw, refit en jachtmakelaardij. De Gier
Maritiem is te vinden op Boot Düsseldorf
stand 15B36.

Tijdens Boot Düsseldorf, die gehouden
wordt van zaterdag 18 tot en met zondag
26 januari 2014, zal de Dominator 640S
zijn debuut maken voor het grote publiek.
Het jacht is te bewonderen op stand B57
in hal 6 van de Duitse beurs. Tijdens het
Festival de la Plaisance in Cannes afgelopen september werden de World Yachts
Trophies uitgereikt. Daar viel de Dominator al in de prijzen. De Dominator 640
won in twee categorieën en kreeg daarmee de prijs voor het beste interieur design en voor de beste layout. Sinds 1 mei
2013 zijn de luxe en op maat gesneden
Italiaanse motorjachten van Dominator
verkrijgbaar in Nederland en België via
het Zeeuwse bedrijf Jonkers Yachts. Voor
de verkoop van de Dominator jachten, de
service- en onderhoudswerkzaamheden
daaraan, kan men terecht bij Jonkers
Yachts in Scharendijke. Hiermee heeft
Jonkers Yachts zijn bestaande portfolio
van luxe zeil- en motorjachten uitgebreid.
Na Boot Düsseldorf zal de eerste Dominator 640S enige tijd bij Jonkers Yachts
in Nederland blijven voor een uitvoerige
kennismaking. Het is in deze periode ook
mogelijk een proefvaart te maken.

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

Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Smelne Yachtcenter
T: 0512-512669
www.smelne.nl

De Gier Maritiem komt met nieuw
ontwerp
Na de succesvolle oplevering van de De
Gier 53 ‘My Way’ dit najaar presenteert
De Gier Maritiem tijdens Boot Düsseldorf
een geheel nieuwe lijn jachten. Intensieve
sessies met verschillende jachtontwerpers hebben uiteindelijk een geheel nieuwe en verfrissende lijn opgeleverd. De
Gier Maritiem biedt de lijn aan in drie
verschillende lengtes met een uitgebreid
scala aan opties. Door deze brede keuze
kan de toekomstige eigenaar geheel naar
eigen wens zijn droomjacht laten bouwen. In antwoord op de inruilvraag zal De
Gier Maritiem in 2014 ook een jachtmakelaardijservice aanbieden. Hiermee is de

Jonkers Yachts
met Dominator
640S op Boot
Düsseldorf
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