Vrije tijd
is kostbaar,
geef ‘m zin

Vaarbeleving volgens Zinder

Gebouwd voor en
door individuen

Zinder770

Sportieve dagtoerder

Zinder880

Sierlijke alleskunner
16 MATTE KLEUREN

Elke Zinder
z’n eigen look

september 2018

”De ideale vrije dag, je voelt
dat alles perfect is.
Een complete vakantie in één dag,
dat is Zinder”
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Zinder

Zinder

3

De driedimensionale designfilosofie van Zinder Boats

Character,
comfort
& craftsmanship
Wat onderscheidt Zinders van andere schepen? Waarom willen klanten liever een Zinder
en beschouwen zij de rest als ‘minder’? Een inzicht in de design- en merkfilosofie die
is opgebouwd uit drie onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies. Het een kan
simpelweg niet zonder het ander en het geheel maakt meer dan de som der delen.

Character

Comfort

Schepen in het Zinder segment worden gemaakt voor ‘characters’.

De tweede dimensie betreft een brede interpretatie van het begrip

Bijzondere, misschien zelfs een tikje eigenzinnige mensen die hun

‘comfort’. Comfort gaat volgens Zinder over de gehele ervaring. De

eigen koers varen. Bij Zinder hebben we deze personen altijd voor

totale beleving die mensen hebben bij een boot. Beleving begint bij

ogen. Mensen die ‘iets anders’ willen. Eigen karakter, dat is vertaald naar

het tijdloze, moderne en symmetrische ‘less is more’-ontwerp. Het geeft

een geheel eigen, stoere moderne designtaal. Het verklaart tegelijk de

rust en overzicht aan boord. Daarnaast is heel belangrijk dat hoe groot of

keuze voor het bouwen in aluminium, omdat we daarmee de hoogste

klein het gezelschap ook is, het altijd gezellig is. Ons uitgangspunt is dat

bouwkwaliteit en duurzaamheid kunnen combineren met de hoogste

de schipper altijd in contact moet kunnen zijn met zijn gasten aan boord.

Veel schepen worden tegenwoordig vergaand gestandaardiseerd

mate van individualiteit. De tenders hebben een geheel eigen stijl

Deze beginselen bepalen de stuurpositie in de Zinder.

geproduceerd, omdat dat nu eenmaal makkelijker is. Maar het is wat saai

en allure door het karaktervolle design. En tegelijk zorgt de finishing

Coastal Rocks

Mediterranean Class

Feelin’ Carribean

Craftsmanship
en voorspelbaar. Zinder gelooft in traditioneel Nederlands vakmanschap.

touch qua afwerking, kleuren en materiaalgebruik ervoor dat iedere

Maar comfort/beleving gaat uiteindelijk het meeste over vaareigen-

Handgebouwde kwaliteitsproducten met een ongekende robuustheid.

Zinder eigenaar ultiem stijlvol en ‘eigen’ voor de dag komt, zonder er

schappen. Het design van het onderwaterschip in combinatie met de

Geen onderdeel is ‘dertien in een dozijn’. Van het volledig in aluminium

schreeuwend mee op de voorgrond te treden.

bouwkwaliteit hebben Zinder befaamd gemaakt om de vaareigenschap-

gebouwde casco tot en met eigen unieke matte lakken die echt

pen en ongekende stabiliteit. Om uitersten te schetsen: zonder gewiebel

onderscheiden. Van zelf ontwikkelde details als het stuurwiel en

aan boord stappen, prettig door grachten kunnen manoeuvreren, com-

bekerhouders die zowel de eigenheid als de robuustheid onderstrepen.

fortabel en vooral veilig met windkracht 5 kunnen kruisen op groot wa-

Afgewerkt met de bewezen techniek van bijvoorbeeld Yanmar motoren

ter... Een Zinder zal u en uw gasten onder alle omstandigheden stabiel

tot en met speciale handgestikte kussens. Dutch designed, Dutch built.

vervoeren en een veilig gevoel geven.

Premium quality for premium experience.

Sandy Coast

EEN REEKS UIT DE KLEUREN
VAN ZINDER

“Gemaakt voor ‘characters’. Bijzondere, misschien zelfs
een tikje eigenzinnige mensen die hun eigen koers varen”
Joost Gombert

Co-founder Zinder Boats B.V.
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Over Zinder

Over Zinder
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Een ontspannen

#3 tourtocht over
open water

“Voor de vorm houd ik de hand van m’n moeder vast.
Ze denkt dat de boot gaat deinen als ze vanaf de kade
erop stapt. Groot is dan ook haar verbazing als ze
merkt dat de boot onbeweeglijk blijft liggen. Ze is best
gespannen voor de oversteek van het IJsselmeer. Anders
dan ik is zij niet zo’n fan van open water. Maar ik weet dat
die spanning straks van haar af zal glijden. Niet alleen door
het roseetje dat in de koeling ligt. De boot ligt zo stabiel
op het water, dat ook zij zich veilig zal voelen. Verse vis

#1

eten in Volendam maakt de middag compleet.

Maximaal genieten

op het Lago Maggiore

“Met de boot op de trailer zijn we in twee dagen naar Locarno

omdat ze tegen de berg op zijn gebouwd. De kinderen

gereden. Er is geen betere plek dan het water om van het

liggen net zo lief in het water als op het dek. Maar als ze zo’n

indrukwekkende landschap te genieten, de beste manier voor

stadje zien willen, gaan zelfs zij even aan wal. Dát wordt een

mij om tot rust te komen. En die prachtige stadjes, zoals Stresa

ijsje op het terras. Ik hoop niet dat het druk is in de haven.

of Luino, die lijken wel op een presenteerblaadje te liggen,

Maar ach, de boot is makkelijk te manoeuvreren, no stress.”

Als een keizer

#2

door de
Herengracht

Ontdek de veelzijdigheid en het vaarplezier

Zinderende
dagen
Slalommen door de hekgolven

#4

op het Slotermeer

“Het plan is… ja eigenlijk hebben we geen plan. We starten

“Harder pap”, schreeuwt onze zoon. Ik steek m’n hand op als teken

in Muiden en kijken gewoon waar de dag ons brengt. Een

dat ik hem gehoord heb en duw de gashendel iets verder open.

uurtje later komen we aan in Amsterdam voor een heerlijke

Als fanatieke waterskiër is onze zoon meer áchter dan in de boot

grachtentoer. Via de Amstel koers ik naar de Nieuwe Herengracht.

te vinden. Net als hij vind ik de snelheid heerlijk en het geluid van

Wie heeft er zin in pizza, roep ik? Negen vingers gaan de lucht in.

de motor geeft me ook een kick. Ik hou het stuur recht, terwijl Mike

Mooi, terwijl ik de boot met één hand stuur, bel ik mijn favoriete

begint te slalommen door de hekgolven. Het is nog een eindje

pizzeria aan de Amstelkade. Altijd grappig als de pizzadozen door

varen naar Sloten, dus ik pak alvast even een colaatje uit de koelkast.”

een luikje in de brug aan boord worden gegeven.”
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Zinderende dagen

Zinderende dagen
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Favourites

Sportieve dagtoerder

Who’s in charge

JBL Charge 3

De Yanmar turbodiesel motor is
krachtig en tegelijk bescheiden
in verbruik. Standaard wordt de
770 geleverd met boegschroef,
triminstallatie, snelheids- en
dieptemeter, koelkast, watervoorziening, zonnebed,

Laat je aan boord toezingen door Dua
Lipa. Of nodig de voltallige Gorillaz uit.
Lekker sfeertje, 20 uur non-stop. Daarna
willen ze even aan de lader. Waterdicht
concept? Natuurlijk.

zwemplateau en geïntegreerde
zwemtrap. De motorkist doet

179,- op jbl.nl

slim dienst als tafel.

De stuurpositie is achter in de boot. Dat betekent dat de stuurman deel uitmaakt
van het gezelschap en dus ook kan genieten van de gezelligheid aan boord.

De Zinder770 staat synoniem voor een onbezorgde dag varen.
Precies zoals je mag verwachten van een Zinder. Of je nu je
vrienden meeneemt of je kinderen, een Zinderdag voelt als
een complete vakantie. En het mooie is, de Zinder past ook op
een trailer. Dus... Comomeer, Lago Maggiore, here we come!

Do nuts

Jobe double
trouble funtube

De Zinder770 biedt ruimte aan acht personen en wordt standaard geleverd
met een buiskap die beschutting geeft aan diegenen die even geen zin
hebben in spatwater of zon. Maar de kap kan ook naar beneden, zodat je zelfs

Snel, compact en wendbaar

onder de laagste bruggetjes kunt doorvaren.
Zo’n fijne donut voor in het water,

De 770 is de ideale dagtoerboot. Groot genoeg voor twee

daar kun je niet genoeg van hebben.

gezinnen met jonge kinderen en met genoeg power om in één

Waterpret voor twee? Get outta my

dag meerdere leuke haventjes aan te doen. Reduced to the max, is
de 770 bijzonder compleet en stijlvol. Het zeewaardige 5 millimeter
dikke aluminium is onverwoestbaar. Samen met het hoogwaardige
Flexiteek-dek maakt dat de boot bijzonder onderhoudsarm.

Aanraken mag
Je kunt er nóg zoveel over lezen, horen of zien…
uiteindelijk moet je je handen erop leggen om te
weten wat de boot voor je betekent.

dreams, get into my... funtube, zong Billy
Ocean al.
159,- via jobe.nl

zinderboats.com/experience
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Sportieve dagtoerder Zinder770

Sportieve dagtoerder Zinder770
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Standaard geleverd met buiskap, die bij
lage bruggetjes ook naar beneden kan

a

Zinder
never
Tot in de details
doordacht en
handgemaakt
in Nederland
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Zinder

goes
out of

STYLE
Zinder
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About the inches

2,40 m
0,80 m
1,75 m
19, 110 Turbodiesel Yanmar
Maximaal 10
40 km/uur, met 4 personen en belading
C
Achterin
Flexiteek composiet dek op kuipvloer,

Breedte
Diepgang
Doorvaarhoogte
Dieselmotor
Personen
Max. vaarsnelheid
CE-categorie
Stuurpositie
Standaard

2,53 m
0,76 m
1,75 m
195, 110 en 29 Turbodiesel Yanmar

Maximaal 10
50 km/uur, met 4 personen en belading
C
Achterin
Zwemplateau, boegschroef, koelkast,

Breedte
Diepgang
Doorvaarhoogte
Dieselmotor

Personen
Max. vaarsnelheid
CE-categorie
Stuurpositie
Standaard

3,15 m
0,95 m
1,90 m
op aanvraag
Maximaal 12
50 km/uur, met 4 personen en belading
C
Middeninin
Flexiteek composiet dek op kuipvloer,

Breedte
Diepgang
Doorvaarhoogte
Dieselmotor
Personen
Max. vaarsnelheid
CE-categorie
Stuurpositie
Standaard

achterde, motorkist en 4 slaapplaatsen

voordek, traptreden, zwemplateau,

10,02 m

Dynamische
weekender
Lengte

verzonken Flexiteek

water-voorziening, zonnebed,

8,82 m

Lengte

Sierlijke
alleskunner

achterdek en motorkist

voordek, traptreden, zwemplateau,

7,79 m

Lengte

Sportieve
dagtoerder

Lancering

2019

Favourites

Hot ‘n handy
Veelzijdige
BBQ

De Zinder880 biedt royaal ruimte
aan twee gezinnen met flinke
pubers. Ook heeft de Zinder880
een volwaardige tweepersoons
slaapplaats. Het mooie van de
Zinder880 is dat hij comfortabel
ruim is én uitermate geschikt is
om met z’n tweeën een tocht van
meerdere dagen te maken.

Zinder

Sierlijke
alleskunner

In 3 minuten ready to get things cooking.
En de bodem wordt niet heet. Dat maakt
de SAfire Cooker jouw ideale kleine

VERNIEUWD

kookvriend op de boot.

MODEL

126,95 via safireshop.nl.

ZINDER880 OP DETAILS VERBETERD

Comfortabel, stabiel
en doelgericht

Nieuwe belijning, ruime
slaapgelegenheid, nieuw ontwerp voor

Al jaren bewijst de Zinder880 zichzelf als ideale dagtoerboot.

de buiskap, jet thruster voor boeg en

Stabiel en rustig op open water en lekker wendbaar, zodat

hek. De vernieuwde Zinder880 laat zien

je ook dat leuke terrasje aan de Ouderzijds Voorburgwal in

hoe aantrekkelijk comfort kan zijn.

Amsterdam kunt bereiken.
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Microvezel
badtextiel
Na een plons ben jij weer supersnel droog en...
de handdoek ook. Hypoallergeen microvezel

De 880 heeft een ruim vooronder met toilet, de al genoemde slaapplaats
met twee bedden en opbergruimte. Verder is alles compleet, met
boegschroef, triminstallatie, snelheids- en dieptemeter, koelkast,
watervoorziening, zonnebed, zwemplateau en zwemtrap.

XXL (100 x 200 cm) strandlaken in fijne kleuren.
Past altijd wel in het vooronder.
22,25 via neweco.nl

Bij de Zinder880 is de stuurpositie achter in de boot. Dus als stuurman
ben je gewoon onderdeel van de gezelligheid aan boord. De boot is
groot genoeg voor tien personen en wordt standaard geleverd met een
buiskap die naar beneden kan. Dus met de Zinder880 laat je je niet door
een laag bruggetje weerhouden.
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Sierlijke alleskunner Zinder880

Sierlijke alleskunner Zinder880
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Ingetogen met de hoogste standaard,
kwaliteit tot in elk detail

Een Zinder is gemaakt om maximaal vaarplezier te
beleven. Van de krachtige Yanmar turbodiesel en
het speciaal voor Zinder gemaakte stuurwiel tot de
handgemaakte kussens en de bekerhouders.
Every inch a boat.

Comfort gaat volgens Zinder over
de gehele ervaring
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Zinder

Zinder
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Dynamische
weekender

We ontwerpen verder en bouwen door.
Voor de Zinder990 hebben we ons laten inspireren door
de klassieke bakdekker en die als het ware opnieuw
uitgevonden vanuit onze Zinder experience. Met een groot
middendeel, centrale stuurpositie en een hybride motor.

Grensverleggend, ruim
en slim
Zeker weten dat je op de Zinder990 blijft slapen, plek
genoeg. En dat betekent dan meteen een verbreding van je
horizon. De Waddeneilanden of varen vanuit Barcelona naar
Ibiza? Here comes the sun…!

impressies
Stuur ons een berichtje voor meer info over ons nieuwe vlaggenschip.

Every
inch
a boat
Nederlands vakmanschap
in elk detail.
Kijk op zinderboats.com

zinderboats.com
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Zinder990

Zinder990
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Elke Zinder is uniek

Gebouwd
voor en door
individuen

PUUR EN INDIVIDUEEL
Mediterranean Class
In zeven lagen wordt de lak opgebouwd
De lak is speciaal ontwikkeld voor en door Zinder.

Elke Zinder is uniek in z’n kleurstelling

Tough a slate

Mijn Zinder

Walnut Black

Die bepaal je namelijk zelf vanuit een palet dat door een styliste is
samengesteld.

Naar eigen inzicht bepalen

Je kunt de kleur van de romp, de buiskap, het dek en
de kussens naar eigen inzicht bepalen.

Stel zelf
jouw Zinder
samen

Configurator op zinderboats.com
Wij geven je volop ideeën.

In onze online
configurator
kies je de kleuren en
materialen die
bij jou passen

Echt met stalen aan de slag

Laat dan de uitgebreide Zinder stylingkoffer thuisbezorgen.
www.zinderboats.com/configurator

Minimalistische lijnen zijn een
stijlstatement van Zinder. Net als
de matte lak, want het design spreekt
voor zich, glimmen is niet nodig liever niet zelfs. Dat de boot daarmee
juist een opvallende verschijning is,
markeert z’n karakter.

Need some
inspiration?
Hoeveel kleurencombinaties er
ook zijn, er is er uiteindelijk maar
één waarbij je het gevoel hebt dat
het raak is. Laat je inspireren door
de presets die onze styliste voor je
heeft samengesteld.
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Gebouwd voor en door individuen

zinderboats.com
21

zinderboats.com

Stalen

Elke Zinder
z’n eigen look
Hull
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Coastal Rocks

Feelin’ Carribean

Floating Topaz

Bright Blue Sky

Mediterranean Class

Sandy Coast

Elke Zinder z’n eigen look

Walnut Black

Carbon White

Scrubbed Grey

Scrubbed Black

Teak Black

Teak Holley

Walnut White

Weathered Black

Weathered Grey

Boathouse
Bloody Coral

Sunny side of Summer

Bleached Black

Kleuren die speciaal zijn ontworpen door en voor Zinder, 16 maar liefst.
Welke kies jij voor de romp, het dek, de kap en de kussens?
Geef jouw Zinder precies die vibe die jij voor ogen hebt.

Wood Matured

Sturdy as Steel

Deck

Meer opties zijn te vinden in onze stylingkoffer

SUNTT 5020 152

SUNTT 5034 152

SUNTT 5085 152

SUNTT P023 152

SUNTT P054 152

SUNTT 5089 152

SUNTT P053 152

SUNTT P058 152

SUNTT 5040 152

SUNTT 5082 152

Fabrics
Beauty of the Clouds

Waterfall

Blackest Coal

Tough as Slate

Meer opties zijn te vinden in onze stylingkoffer

Darkest Night

Watch the Iceberg

SG 90001

SG 90002

SG 90005

SG 90077

SG 93007

SG 93067

SG 93068

SG 94003

SG 94004

SG 94010

Elke Zinder z’n eigen look
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Every
inch
a boat.

Yachting Company Muiderzand
Exclusief dealer Zinder Boats | Marinaweg 8, Almere | zinder@yachtingcompany.nl | 036-5369369

