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Allures presenteert nieuw
vlaggenschip voor 2015

Rossinante, de Nederlandse dealer van
Allures, laat weten dat de bouw van het
nieuwe vlaggenschip, de Allures 52,
is begonnen. Trouw aan het concept
van Allures is ook dit schip voorzien
van variabele diepgang voor een groot
vaargebied, een aluminium romp voor
maximale veiligheid en een composiet
dekopbouw voor ergonomie, prestaties
en comfort. Dit nieuwe model is
ontwikkeld in samenwerking met BerretRacoupeau Yachtdesign. De Allures 52 is
volledig in 3D ontworpen. De afwerking
is daardoor feilloos en individuele wensen
kunnen tot in detail voor de eigenaar

worden uitgewerkt. Het moderne interieur
is praktisch en ruim opgezet, met veel
bergruimte. Ergonomisch zet de Allures
werf met haar nieuwe vlaggenschip een
nieuwe standaard. Ontworpen voor het
maken van lange reizen heeft de Allures
52 een hanteerbare, moderne tuigage en
een efficiënt onderwaterschip. Op Boot
Düsseldorf zijn de foto’s van de eerste
bouwfase en de tekeningen van het
eerste schip te zien, dat in de zomer van
2015 te water zal gaan.
Rossinante
T: 0511-408100, www.rossinante.com

Pointer 25 beleeft
première op Boot
Düsseldorf
Het Nederlandse zeiljacht de Pointer 25
wil de Duitse markt veroveren. In januari is zij
te vinden op de internationale botenbeurs
in Düsseldorf. “In dit jacht zijn de hoge kwaliteit en zeileigenschappen die men van ons
gewend zijn gecombineerd met comfort
en stijl,” aldus Geert Wijma, directeur van
Jachtwerf Heeg. Het zeiljacht is al genomineerd voor de titel European Yacht of the
Year 2015 in de categorie ‘Special Yachts’.
Net als de Randmeer en de G2 is de Pointer 25 ontworpen door Van de Stadt Design studio. Jachtwerf Heeg heeft de befaamde ontwerper gevraagd een elegante
en modulaire boot te maken voor zowel de
sportieve als recreatieve zeiler die comfortabel op de boot wil overnachten. De Pointer 25 is verkrijgbaar voor de basisprijs van
€ 59.500,- (inclusief BTW en af werf).
Jachtwerf Heeg
T: 0515-442237
www.pointeryachts.com

Jonkers Yachts kondigt nieuwe
Maxi 1200 aan

Al decennia lang staat de naam Maxi
garant voor hoogkwalitatieve en degelijk geconstrueerde jachten. Meer
dan 16.000 boten zijn verkocht sinds
de oprichting van het bedrijf. Het gamma wordt voor 2015 uitgebreid met een
nieuw model: de Maxi 1200, ontworpen
met de medewerking van Pelle Petterson en Tony Castro. De werf belooft een
strak en modern design, goede functionaliteit, veel comfort en vooral ook

een sportief schip. De romp en kiel zijn
verstevigd met de koolstof waarmee de
duurzaamheid verhoogd wordt en een
uitstekende zeewaardigheid gegarandeerd kan worden. De nieuwe Maxi is
van 17 tot en met 25 januari te bezichtigen op stand 16C20 op Boot Düsseldorf.
Jonkers Yachts
T: 0111-673330,www.jonkers.org
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