Waterdream & Sir Adam bundelen krachten en lanceren de
nieuwe Waterdream Venetian Tender
Waterdream lanceert vol trots de nieuwe, zeer exclusieve, toevoeging op hun huidige
vloot: de nieuwe Waterdream Venetian Tender. De eerste Waterdream Venetian Tender
is voor het prestigieuze Sir Adam hotel. Waterdream treedt hiermee toe aan de top op
het gebied van design, vakmanschap en high-end technische innovatie. In lijn met alle
andere Waterdream modellen is ook deze boot geheel handgemaakt in Nederland van
hoogwaardig aluminium en is het een belichaming van de toewijding aan vakmanschap,
details en de passie voor het bouwen van boten.
Bernhard van Oranje - Waterdream: “Het is een
absolute schoonheid. Na twee jaar ontwikkeling
is het mooi om te zien dat mijn idee tot leven is
gekomen, voornamelijk als je kijkt naar hoeveel
hard werk, passie voor detail en uren er in dit
model zijn gestoken. Het is een zeer elegante
boot, uiterst geschikt voor hotels, luxueuze
jachteigenaren of particulieren die echt iets
unieks willen. Daarnaast is hij ook beschikbaar
als een snel varende open boot.”
Liran Wizman - eigenaar Sir Adam Hotel: “We wilden een unieke service voor onze Sir
Adam gasten creëren. Ik wist dat Bernhard de perfecte partner zou zijn in het ontwikkelen van
een boot die zowel een luxueuze uitstraling zou hebben als het hele jaar inzetbaar zou zijn. Ik
ben erg blij met het resultaat; het is iets compleet anders dan wat je normaal ziet in Amsterdam en een perfecte aanvulling op de unieke ervaringen die we onze gasten willen bieden die
in onze Sir hotels verblijven.”
Waterdream staat bekend om hun modellen waarbij zij het ontwerp van de sloep, een van de
oudste ontwerpen binnen de scheepvaart, naar een hoger niveau tillen. Een productie geheel
uit aluminium en een revolutionair romp ontwerp, zorgen dat de Waterdream sloep de initiële
drijffunctie van een sloep voorbij gaat. Een zeewaardige speedboot die makkelijk 80
kilometer per uur haalt met een ongekende stabiliteit, genoeg vrije ruimte, die uiterst efficiënt
over ook hoge golven glijdt.
Nu is het tijd voor de volgende toevoeging op de vloot met het Venetian Taxi Model. De
Waterdream Venetian Tender is een moderne twist op een historische en klassieke
schoonheid. Eeuwenlang was het Venetian Taxi Model het belangrijkste vervoermiddel in
Venetië, zo gemaakt om met zijn platte bodem gemakkelijk door de lagune te manoeuvreren.
Deze nieuwe legende is geheel gemaakt uit recyclebaar aluminium, elektrisch aangestuurd en
met een uniek open dak. Het design van Bo Zolland is een unieke mix tussen een van origine
gracieus model met een uitstekende moderne twist.

De Waterdream Venetian Tender is vanaf heden leverbaar en zal door een geselecteerd aantal
dealers verkocht worden.
Technische gegeven Waterdream Venetian Tender:
Lengte: 12m
Breedte: 3,15
Diepgang: 0,77cm
Doorvaarthoogte: 1,85m
Aandrijving: Elektrisch (kan ook als diesel of benzine)
Materiaal en dikte: 5cm dik aluminium
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