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Maril 570

Maril 625

Maril 725

Klassiek in een modern
jasje. Een ruime en zeer
stabiele sloep uit de
nieuwe lijn van Maril.
Voorzien van een
functionele deur in
de spiegel.

Prachtige vormgeving
met uitmuntende
vaareigenschappen.
Voorzien van alle
randvoorwaarden voor
een heerlijk verblijf
op het water.

De Maril 570 is al jarenlang een succesnummer,
varen zonder zorgen.

De Maril 625 is de
moeder der sloepen.
Elegant, authentiek en
vooral praktisch.

De Maril 725 is een
klassiek vormgegeven
boot en uitermate
geschikt om met z’n
tweeën of met meerdere
personen zorgeloos te
genieten van een dag
op het water.
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Stel uw Maril droomsloep naar eigen wens samen
Als marktleider lopen wij voorop met duurzaamheid

KIEZEN VOOR VERTROUWEN
Op de werf in Woudsend zijn wij ieder moment op zoek naar verbeteringen.
Wij innoveren en ontwikkelen. Maril luistert naar de klantwensen en zet dit om naar
nieuwe- en vernieuwde ontwerpen. Sinds 1997 produceren wij met passie en liefde
de mooiste polyester sloepen en Cabin sloepen.
Maril kiezen voor vertrouwen.
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Alle sloepen en specificaties in één overzicht

Winterberging en onderhoud van uw Maril

Kom naar Woudsend of bezoek één van onze dealers

Maril 730

Maril 880

Maril 880 cabin

De Maril 730 is een
praktische en functionele
sloep. Door de aanwezigheid van een toilet,
kooktoestel en zonnebed
ook zeer geschikt voor
meerdaagse vaartochten.

De Maril 880 is een
imposante verschijning
op het water.
Een ruimtewonder met
luxe voorzieningen
om meerdere dagen
aangenaam op het water
te verblijven.

De Maril 880 Cabin, het
vrije en open gevoel
van een sloep met het
comfort van een
kajuitboot.

‘bij Maril is de passie
voor watersport
voelbaar in elke sloep’
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MARIL produceert alle sloepen in eigen beheer
Een 100% Nederlands topproduct. Ontworpen volgens de
nieuwste trends, gebouwd volgens de strengste normen en
getest door gekwalificeerd personeel.
INNOVATIE
Ontwikkeling en innovatie staan bij Maril hoog in het vaandel en
dat wordt gewaardeerd. De recent geïntroduceerde Maril 6NXT
en 7NXT zijn hiervan het bewijs.
STIJL EN DESIGN
De sloepen van Maril zijn het toonbeeld van stijl en design.
Een kleurrijk en modieus assortiment met een klassiek tintje dat
altijd is voorzien van een uitgebreide uitrusting. Op die manier
behoort Maril al meer dan 20 jaar tot de absolute top in
sloepenland.
100% NEDERLANDS PRODUCT
De sloepen van Maril worden volledig in eigen beheer
gebouwd. Het productieproces begint bij de eigen polyesterfabriek in Zwaag en van daaruit worden de casco’s naar de werf
in Woudsend gebracht. Hier vindt de volledige assemblage
plaats. De gekozen motor en overige accessoires worden
vervolgens op vakkundige wijze ingebouwd. Na afronding van
alle werkzaamheden wordt iedere boot uitvoerig getest en
vervolgens volledig schoongemaakt. Klaar om een mooi
vaarseizoen tegemoet te gaan.
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CE CERTIFICERING
Pleziervaartuigen die in de handel worden gebracht moeten
voldoen aan de CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Deze richtlijn
stelt veiligheidseisen, milieueisen, gezondheidseisen en biedt
bescherming aan consumenten. Een producent is zelf
verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE markering
op zijn vaartuig. Daarvoor moet hij verklaren en aantonen dat
zijn vaartuig aan de eisen van de Richtlijn voldoet. Om dat te
onderzoeken zijn er een aantal keuringsregimes, afhankelijk
van de ontwerpcategorie van de boot.
Alle modellen van Maril zijn afzonderlijk gekeurd door
het DCI (Dutch Certification Institute) en voldoen aan de
CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Ze voldoen daarmee volledig
aan bovengenoemde veiligheidseisen.
DE MOOISTE SHOWROOM
Aquatec Industries is de grootste sloepenbouwer van
Nederland. Met het moderne Antaris, het exclusieve Makma
en het klassiek gelijnde Maril biedt Aquatec Industries voor
elke watersporter wat wils. Alle boten zijn verenigd in een
1.500 m2 grote indoor haven in het Friese Woudsend,
waardoor Aquatec het gehele jaar door haar eigen prachtige
‘inwater’ bootshow heeft.

‘door onze vakmensen wordt alles in eigen huis gemaakt’
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‘met mijn dochter een dag
heerlijk op het sneekermeer,
daar doe ik het voor’
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de nieuwe generatie maril
NXT SERIE
In 2016 is Maril begonnen met een nieuwe lijn sloepen, de
NXT serie. Vernieuwend en verfrissend, echter met behoud van
het kenmerkende Maril ‘kontje’. De boeg is aangepast en ook
de kabelaring heeft een stoerdere look gekregen doordat deze
door de boeg is gestoken. Het nieuwe interieur is modern en
het teakhout is vervangen door kunst teak. Het voordeel van
kunst teak is dat het onderhoudsarm en kleurecht is, daarnaast
is het mogelijk om te kiezen uit verschillende kleuren. Bovendien
is kunst teak vriendelijker voor het milieu.
MARIL 6NXT
De 6NXT is de eerste van de nieuwe generatie Maril sloepen.
Door de breedte in combinatie met het vlakke onderwaterschip
zeer stabiel en koersvast. De Maril 6NXT is 6.40 m lang en
2.60 m breed met een doorvaarthoogte van circa 1.10 m. De
spiegel is voorzien van een functionele deur welke toegang
biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. De 6NXT is standaard
in ruime mate voorzien van kunst teak, een grote bergruimte in
de punt van de boot en biedt de mogelijkheid voor een
chemisch toilet. Midscheeps is er ruimte voor een grote koelkist
en met het zonnebed kunt u zelfs blijven slapen aan boord.
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MARIL 7NXT
In navolging van de 6NXT is de Maril 7NXT ontwikkeld. Een
ruime en zeer stabiele boot met een lengte van 7.50 m en
een breedte van 2.85 m. Standaard is de 7NXT zeer compleet

aangekleed en beschikt de boot over veel bergruimte. Voor in
de punt is een ruim afsluitbaar toilet, standaard uitgevoerd met
een chemisch toilet. Optioneel is een handpomptoilet voorzien
van een vuilwatertank verkrijgbaar. Verder is het ook mogelijk
om de 7NXT uit te voeren met een grote koellade of koelkist,
kooktoestel en spoelbak met kraan. Voldoende comfort voor
een fijne dag of meerdere dagen op het water.
EXTRA OPTIES BUISKAP NXT
Naast de ‘standaard’ buiskap is het ook mogelijk om te kiezen
voor een sportkap. Deze sportief ogende kap is niet alleen
praktisch maar ook prachtig om te zien. Met een paar handelingen ritst u het doek van de buiskap aan de sportkap vast.
Wilt u graag langer aan boord verblijven dan is de keuze voor
een verlengde (hoge) buiskap een goed alternatief. De buiskap
loopt dan op de hoogte van het middelste gedeelte recht naar
achteren. Hierdoor wordt de beschikbare ruimte optimaal benut.
Elektrisch
De modellen uit deze lijn zijn standaard uitgevoerd met een
zuinige dieselmotor die aan de nieuwste emissienormen
voldoet. Tevens biedt Aquatec Industries de mogelijkheid om
deze modellen te voorzien van elektrische aandrijving. Meer
over elektrisch varen leest u verderop in deze brochure bij
duurzaamheid.

‘de maril 6nxt en 7nxt zijn de eerste sloepen uit de nieuwe lijn’
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MARIL 6NXT
De Maril 6NXT heeft een praktische deur in de spiegel welke

eenvoudig toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau.

De 6NXT is de eerste van de nieuwe generatie Maril sloepen.
Door de breedte in combinatie met het vlakke onderwaterschip
is de sloep zeer stabiel en koersvast. De spiegel is voorzien van
een functionele deur welke toegang biedt tot het geïntegreerde
zwemplateau. De hoge rugleuningen bieden naast veel
zitcomfort ook veiligheid voor kleine kinderen. De 6NXT is
standaard in ruime mate voorzien van kunst teak, een grote
bergruimte in de punt van de boot en biedt de mogelijkheid
voor een chemisch toilet. Midscheeps is er ruimte voor een
grote koelkist en met het zonnebed kunt u zelfs blijven
slapen aan boord.

De kabelaring is door de vernieuwde boeg gestoken en
heeft een stoere uitstraling.

Lengte: 6.40 m
Breedte: 2.60 m
Diepgang: 0.70 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.10 m
Gewicht: ca. 1.300 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 10

‘PUUR GENIETEN MET DE NXT GENERATION SLOEPEN VAN MARIL’
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Motorisering: 16 t/m 80 pk dieselmotor of elektromotor
De Maril 6NXT beschikt over zeer veel ruimte. Zowel voor
uw gasten als eventuele bagage.
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MARIL 7NXT
Standaard is de 7NXT zeer compleet aangekleed en beschikt de
boot over veel bergruimte. Voor in de punt is een ruim afsluitbaar
toilet, standaard uitgevoerd met een chemisch toilet. Optioneel is
een handpomptoilet voorzien van een vuilwatertank verkrijgbaar.
Verder is het ook mogelijk om de 7NXT uit te voeren met een
koellade of koelkist, kooktoestel en spoelbak met kraan.
Voldoende comfort voor een fijne dag of meerdere dagen op het
water. De afmetingen gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgen voor veel stabiliteit en vaarcomfort. Het kenmerkende
steile steven met de doorgestoken kabelaring maakt de 7NXT
een bijzondere verschijning op het water.

Lengte: 7.50 m
Breedte: 2.85 m
Diepgang: 0.80 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.18 m
Gewicht: ca. 1.750 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 14
Motorisering: 27 t/m 110 pk dieselmotor of elektromotor
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‘bij maril is de passie voor watersport voelbaar in elk model’
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‘in de zwoele avondzon met
vriendinnen nog een paar
uurtjes op het water...’
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MARIL 570
Geniet van het zitcomfort in de ruime open kuip van de
Maril 570 sloep. Achter de stuurconsole heeft u een
comfortabele zitpositie. Ook uw vaargenoten beschikken
mede dankzij de hoge rugleuningen over veel zitcomfort.
Elke ruimte van deze sloep wordt optimaal benut. Een
koellade achter de zitkussens voorin, een opbergplek voor
de fenders onder de instaptrede. Dankzij de degelijke
buiskap zit u beschut en toch rechtop. De Maril 570 is
leverbaar met een inboard dieselmotor of desgewenst met
een elektromotor. U kiest voor koersvaste stabiliteit.

Lengte: 5.70 m
Breedte: 2.32 m
Diepgang: 0.50 m
Doorvaarthoogte: ca. 0.95 m
Gewicht: ca. 900 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 8
Motorisering: 16 t/m 27 pk dieselmotor of elektromotor
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‘met de klassieke maril sloepen
kun je varen zonder zorgen ’

MARIL 625
Deze elegante overnaads gebouwde sloep heeft een
authentieke uitstraling, een praktische indeling en een
fraaie afwerking. Bovendien is de Maril 625 zeer onderhoudsvriendelijk. Niet voor niets al vele jaren een populair model.
Dankzij extra geluidswerende isolatie vaart u stil door prachtige
waterrijke natuurgebieden. En dankzij de geringe doorvaarthoogte van circa een meter komt u vrijwel overal. Ongehinderd
varen en genieten van comfort. Sloepvaren zoals dat is bedoeld.

Lengte: 6.25 m
Breedte: 2.44 m
Diepgang: 0.55 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.00 m
Gewicht: ca. 1.050 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 8
Motorisering: 16 t/m 27 pk dieselmotor of elektromotor
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MARIL 725
Met deze ruim bemeten en elegante Maril 725 kunt u zelfs met
10 volwassenen het water op. De 725 is wendbaar en reageert
goed op elke stuurbeweging die wordt gemaakt. Dankzij de
comfortabele kuiphoogte vaart u beschut. De Maril 725
beschikt over veel bergruimte onder alle zitbanken voor eventuele bagage die meegaat tijdens een meerdaagse vaartocht.
Een koellade om uw hapjes en drank koel te houden en een
ruim zonnebed maken het vaarplezier compleet en zijn
optioneel leverbaar. Uw robuuste en degelijke metgezel.

Lengte: 7.25 m
Breedte: 2.75 m
Diepgang: 0.65 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.15 m
Gewicht: ca. 1.600 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 12
Motorisering: 17 t/m 110 pk dieselmotor of elektromotor
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‘de klassieke maril sloepen
zijn stijlvol en robuust’

MARIL 730
De Maril 730 is van alle gemakken voorzien, fraai en luxe
afgewerkt. Dankzij de speciale isolatiemethode is de sloep
bijzonder geluidsarm. De rondzit voor in de boot is optimaal
beschut dankzij een extra lage kuipvloer in combinatie met de
hoge buiskap. Het is daarmee de optimale plek voor het kooktoestel, toilet en spoelbak met fontein. Een koellade om uw
hapjes en drank koel te houden en een ruim zonnebed maken
het vaarplezier compleet en zijn optioneel leverbaar. Dit alles
zorgt voor een optimale vaarbeleving.

Lengte: 7.25 m
Breedte: 2.75 m
Diepgang: 0.65 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.15 m
Gewicht: ca. 1.600 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 12
Motorisering: 27 t/m 110 pk dieselmotor of elektromotor
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‘Met de kinderen lekker
het water op, we genieten
met het hele gezin’
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MARIL 880

‘GROOT, GROTER, GROOTST, DE MARIL 880 IS EEN WAAR RUIMTEWONDER’

De Maril 880 is uit te rusten met een groot rvs zwemplateau
met zwemtrap.

Uw verblijf op het water was nog nooit zo comfortabel. Deze
uitgebalanceerde sloep heeft standaard alle luxe voorzieningen
om een dag of meerdere dagen aangenaam op het water te
verblijven. Deze ruime boot heeft de mogelijkheid voor 4 slaapplaatsen. De Maril 880 ademt kwaliteit en de afwerking is
hoogwaardig. Dit ruimtewonder heeft bergruimte in overvloed
en beschikt standaard over een afsluitbare toiletruimte, een
fontein met koud stromend water en een 2-pits kooktoestel. De
Maril 880 is een prachtige verschijning, ruim genoeg om veel
vrienden mee te nemen en heerlijk te genieten. Desgewenst is
er plek voor maar liefst 16 personen. Een lust voor het oog.

De Maril 880 is met een motorisering tot 195 pk ook
snelvarend leverbaar.

Lengte: 8.80 m
Breedte: 3.47 m
Diepgang: 0.70 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.40 m
Gewicht: ca. 3.500 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 16
Motorisering: 27 t/m 195 pk dieselmotor
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De Maril 880 is een prachtige sloep om veel vrienden
mee te nemen en heerlijk te genieten.
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MARIL 880 CABIN
De Maril 880 Cabin is de ultieme kajuitsloep. Het vrije en open
gevoel van een sloep met het comfort van een kajuitboot. De
rondzit in de afsluitbare kajuit is eenvoudig om te bouwen tot
een ruim en comfortabel bed. In de kajuit zijn verder nog een
natte cel en kombuis welke standaard is uitgerust met veel
bergruimte, een rvs spoelbak, een fontein met koud stromend
water, verlichting en een 2-pits kooktoestel. De ruime kuip biedt
veel zit- en bergruimte en van achter de stuurconsole heeft u
goed overzicht. De Maril 880 Cabin heeft prachtige lijnen, is
stabiel en zeer koersvast en optioneel met een vermogen
tot 195 pk ook snelvarend.

Lengte: 8.80 m

De kombuis in de Maril 880 Cabin is voorzien van
veel bergruimte en compleet uitgevoerd.

De kajuit met grote rondzit en tafel is om te bouwen
tot een tweepersoonsbed.

Breedte: 3.47 m
Diepgang: 0.70 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.65 m
Gewicht: ca. 4.000 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 16

‘DE MARIL 880 CABIN HET GEVOEL VAN EEN SLOEP MET HET COMFORT VAN EEN KAJUITBOOT’

Motorisering: 27 t/m 195 pk dieselmotor
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De Maril 880 Cabin, het vrije open gevoel van een sloep
met het comfort van een kajuitboot.
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‘een dag op het water
is zo gezellig samen,
heerlijk die natuur...’
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van tekening tot product
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Als de plug klaar is worden er met tussenpozen minimaal 8 lagen was aangebracht
en uitgepoetst. Vervolgens wordt begonnen met het aanbrengen van de verschillende lagen materiaal om de mal te kunnen maken. Al met al een arbeidsintensief
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bewerkingen zijn afgerond dan kunnen
de mal en de plug van elkaar worden
gescheiden. Dit wordt het lossen van de
mal genoemd. Nadat de mal goed tot rust
is gekomen wordt de binnenzijde in de
was gezet en wordt de buitenkant van de
mal voorzien van een stalen versterking
om eventuele vervorming te voorkomen.
Na het afronden al deze verschillende
stappen is de mal gereed voor gebruik
en kan het eerste casco worden
geproduceerd. Voor de kwaliteit van het
eindproduct en de levensduur van de mal
is goed onderhoud van groot belang.
Dit betekent dat de mal regelmatig wordt
schoongemaakt en opnieuw in de was
wordt gezet.

920

550

1420

620

7116

luik

650

Langstraat 3

T +31 (0) 515 469999

8611 JN Gaastmeer

F + 31 (0) 515 469800

The Netherlands

e-mail: info@gaastmeerdesign.nl
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‘de casco’s van maril worden geproduceerd in de eigen polyesterfabriek’
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Van plug naar mal
Na de ontwerpfase worden alle tekeningen omgezet naar 3D files welke als basis
dienen voor het maken van een zogenaamd moeder model ook wel een plug
genoemd. Deze plug kan van verschillende materialen worden gemaakt, zoals

en tijdrovend proces. Als alle stappen en
Maril 7nxt

hout, MDF of schuim. Bij nieuwe modellen
die vanaf 2012 zijn geïntroduceerd is er
gebruik gemaakt van 3D techniek om
pluggen te maken. Het grote voordeel
van deze werkwijze is dat de maatvoering
op de tekening exact overeen komt met
de plug. Voordat er een mal kan worden
gemaakt moet de plug nog een aantal
behandelingen ondergaan zoals
plamuren, schuren en spuiten met
speciale lak. De uiteindelijke plug moet
100% strak, schoon en glad zijn om er
een perfecte mal van te maken.
500

Een nieuw model boot komt niet tot stand
in een paar weken, er gaat geruime tijd en
veel voorbereiding aan vooraf. Het eerste
idee wordt besproken in een overleg
tussen het verkoop- en productieteam.
Vervolgens volgt het eerste overleg
met het ontwerpbureau. Aquatec werkt
hiervoor samen met ervaren scheepsarchitecten. Tijdens deze inventarisatiefase worden ideeën met betrekking tot de
verschillende wensen en eisen met elkaar
besproken en volgt een eerste ruwe
schets. Deze schets vormt de basis van
waaruit verder wordt gewerkt. Na
verschillende sessies en diverse aanpassingen komt er uiteindelijk een definitief
ontwerp tot stand.
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kies de kleur die bij u past

droomsloep naar eigen wens

De sloepen van Maril zijn standaard bijzonder comfortabel uitgerust. Om uw droom sloep geheel naar eigen wens samen te stellen kunt u een keus
maken uit een ruim aanbod accessoires. Zo kan de vloer worden uitgevoerd in massief teakhout, kunst teak of Teakline (kunststof). Daarnaast is er
een ruim aanbod (elektro)motoren beschikbaar. Voor de verschillende accessoires verwijzen wij u naar de optielijst of kom langs om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Onderstaand voorbeelden van mogelijke accessoires.

Iedere Maril sloep wordt naar klantwens gemaakt. Het begint bij de kleur van de romp
en het dek. De standaard gebruikte kleuren zijn RAL 1013 (off white) en
RAL 9010 (pure white). Daarnaast hebben we een mooie selectie kleuren gemaakt
waaruit u kunt kiezen. Eventuele andere RAL kleuren zijn in overleg leverbaar.

De standaard stoffering is voorzien van
een knoop en bies
RAL 1013
OFF WHITE

RAL 9010
PURE WHITE

RAL 5003
SAPPHIRE BLUE

RAL 5004
DEEP BLUE

RAL 5008
GREY BLUE

RAL 7016
GRAPHITE GREY

RAL 7021
BLACK GREY

RAL 7032
PEBBLE GREY

RAL 9002
GREY WHITE

RAL 9005
JET BLACK

* bovenstaande kleuren geven een beeld van de verschillende RAL kleuren. Kleuren in de brochure kunnen
afwijken van de daadwerkelijke kleur. Vraag naar bij de werf/dealer naar voorbeelden.
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Luxe bekleding (Diamonds, Silverguard
of Lederlook)

OP HET GEBIED VAN STOFFERING VAN UW
SLOEP ZIJN VELE COMBINATIES MOGELIJK

Dubbel stiksel in plaats van een bies

Kussens met trekstroken in plaats
van knopen

sportkap

biminitop

kuipvloer

kuipverlichting (LED)

zwaluwnesten

rvs zwemtrap

ingebouwde keuken

rvs handgreep

losse klokken

zonnebed

Een praktische windvanger en deze
sportkap geeft uw boot ook een
stoere uitstraling

Volledig weg te werken in het
geïntegreerde zwemplateau

De biminitop biedt u optimale
bescherming tegen de zon

Pop up light, spoelbak met stromend
water en kookgelegenheid

Kunst teak, massief teakhout of
Teakline (kunststof) in verschillende
kleuren leverbaar

Functionele handgreep gemonteerd
aan de stuurconsole

Praktisch en voor een gezellige sfeer in
verschillende kleuren leverbaar

Een luxe uitstraling met 3 of
5 losse klokken

Functionele en mooie opbergruimte,
eventueel uit te voeren met
LED verlichting

Om heerlijk op te zonnen, maar ook
een slaapgelegenheid
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motoren en duurzaamheid

Innovatieve producten ontwerpen is een
belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Vetus biedt een groot scala aan
producten welke door haar engineers zijn
ontworpen om het leven aan boord zo
gemakkelijk mogelijk te maken zodat u
kunt genieten op het water.

Yanmar dieselmotoren
Yanmar bouwt al bijna 100 jaar betrouwbare en zeer duurzame motoren die
ontwikkeld worden met het oog op een
lange levensduur en minimaal onderhoud.
De motoren van Yanmar zijn door hun
intelligente en compacte ontwerp een
ideale keuze voor sloepen. Geheel in lijn
met de ontwerpfilosofie van Yanmar
combineren deze motoren veel
vermogen, hoog koppel en laag brandstofverbruik in een zeer compacte motor
met laag gewicht. De Yanmar motoren
voldoen aan de strengste en nieuwste
emissie- en milieunormen.

Aquatec bouwt standaard in iedere
Maril sloep een Vetus dieselmotor. De
motoren van Vetus zijn in verschillende
uitvoeringen leverbaar.

Optioneel kunt u voor één van de
motoren van Yanmar kiezen in uw Maril
sloep. De motoren van Yanmar zijn in
verschillende uitvoeringen leverbaar.

Vetus dieselmotoren
Vetus is al meer dan 50 jaar een internationaal opererende ontwikkelaar,
fabrikant en handelsmaatschappij van
scheepsmotoren en technische onderdelen voor pleziervaartuigen en de
kleine beroepsvaart.

‘aquatec wil als marktleider voorop
blijven lopen met duurzaamheid’
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technische specificaties maril sloepen
elektrisch varen
Aquatec Industries heeft samen
met Waterworld Electronics de
mogelijkheid ontwikkeld om
duurzaam, betrouwbaar en
betaalbaar elektrisch te varen.
Fijn dat u stil staat bij de toekomst!
We kunnen er niet langer omheen;
in de (nabije) toekomst zullen we
meer en meer traditionele
energiebronnen moeten vervangen
door nieuwe vormen van energie.
De automobielbranche is ons grote
voorbeeld en we zien de ontwikkeling van elektrisch aangedreven
motoren hier steeds sneller gaan.
Eenzelfde ontwikkeling verwachten
wij als het gaat om varen. Aquatec
wil als marktleider voorop blijven
lopen en daarom denken wij veel na
over wat deze ontwikkelingen voor
de watersportbranche betekenen.

Wat betekent het voor de ontwikkeling van onze boten, voor de
technische aspecten en voor
onze modellen?
Aquatec wil haar steentje bijdragen
aan toekomstige ontwikkelingen en
elektrisch varen nadrukkelijker op
de kaart te zetten. Onze focus blijft
daarin liggen op innovatie, comfort,
ontspanning en bieden van een
prachtige vaarbeleving aan onze
klanten. Precies zoals u dat van ons
gewend bent.

INDUSTRIES

type sloep

MARIL
6NXT	

MARIL
7NXT	

MARIL
570

MARIL
625

MARIL
725

MARIL
730

MARIL
880 open	

MARIL
880 Cabin

Lengte

6.40 m

7.50 m

5.70 m

6.25 m

7.25 m

7.25 m

8.80 m

8.80 m

Breedte

2.60 m

2.85 m

2.32 m

2.44 m

2.75 m

2.75 m

3.47 m

3.47 m

Diepgang

0.70 m

0.80 m

0.50 m

0.55 m

0.65 m

0.65 m

0.70 m

0.70 m

Doorvaarthoogte

1.10 m

1.18 m

0.95 m

1.00 m

1.15 m

1.15 m

1.40 m

1.65 m

Gewicht

1.300 kg

1.800 kg

900 kg

1.050 kg

1.600 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.000 kg

Sanitair

optioneel

standaard

nvt

nvt

nvt

optioneel

standaard

standaard

Koelfaciliteit

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

standaard

standaard

Kookfaciliteit

nvt

optioneel

nvt

optioneel

nvt

optioneel

standaard

standaard

Waterfaciliteit

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

nvt

optioneel

standaard

standaard

Slaapplaatsen

2

2

2

2

2

2

4

2

Motor

16-80 pk

27-110 pk

16-27 pk

16-27 pk

27-110 pk

27-110 pk

27-195 pk

27-195 pk

Elektro

5.0 Kw

10.0 Kw

5.0 Kw

10.0 Kw

10.0 Kw

10.0 Kw

nvt

nvt

Tank inhoud

42-70 L

55-100 L

120 L

120 L

120 L

120 L

230 L

230 L

CE categorie

C

C

C

C

C

C

C

C
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Maril ontzorgt

showroom

MARIL DEALERS

Winterberging
Maril biedt de mogelijkheid om de winterberging
van uw schip te verzorgen. In de verwarmde opslag
staat uw sloep veilig, droog en verwarmd. We bieden
u full service, van aankoop tot onderhoud wordt
alles geregeld door onze vakmensen. Een goede
bescherming in de winterperiode is voor uw sloep of
cruiser erg belangrijk. Hierdoor behoudt uw schip beter
haar waarde en beperkt u de kosten voor onderhoud.

De drie sloepenmerken van Aquatec Industries, waaronder Maril, zijn verenigd in
een 1.500 m2 grote indoor showroom in het Friese Woudsend. In deze overdekte haven
kunt u het gehele jaar door, onder alle weersomstandigheden, alle sloepen komen
bekijken. De gehele vloot ligt klaar voor bezichtiging of voor het maken van een
proefvaart. U bent van harte welkom!

Maril heeft naast haar eigen verkoophaven een landelijk
dekkend dealer netwerk. Deze bedrijven zijn zorgvuldig
geselecteerd om de sloepen van Maril aan te bieden en u van
alle informatie te voorzien. Ook deze watersportbedrijven zijn
full service organisaties met reeds jarenlange ervaring.

De Zwaan 28 | 8551 RK Woudsend | 0514 - 59 62 70 | maril.nl
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KLOP WATERSPORT

8066 PA Belt-Schutsloot

3372 BG Hardinxveld-Giessendam

Havezatherweg 8

degoede-watersport.nl

Onderhoud
Als producent van sloepen en cruisers hebben we alle
kennis en expertise in huis om u deze zorg uit handen te
nemen. Naast de extra service om uw schip overdekt en
verwarmd te stallen is het tevens mogelijk om winteronderhoud te laten verzorgen. U hoeft zelf geen tijd
vrij te maken voor onderhoud, noodzakelijke reparaties,
schilderwerk of een poetsbeurt. Wij nemen u die zorg
uit handen. Hierdoor kunt u met een schoon en goed
onderhouden schip aan het nieuwe vaarseizoen
beginnen.
Webshop voor onderdelen
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een gedeelte
van het onderhoud te verrichten. Onderdelen zoals
een brandstoffilter, oliefilter of impeller zijn
gemakkelijk online te bestellen. In onze webshop
allesvooruwsloep.nl vindt u naast deze producten
nog een veel uitgebreider aanbod.

DE GOEDE WATERSPORT

038-386 71 76

0184-61 22 27

PEEK WATERSPORT

2341 NT Oegstgeest

1095 KK Amsterdam

poelgeest.nl

071-517 61 76

‘goed onderhoud is het behoud van uw sloep’

klopwatersport.nl

JACHTHAVEN POELGEEST
Hugo de Vrieslaan 1

‘de hele maril vloot ligt voor u klaar’

Rivierijk 34

Diemerzeedijk 35

peekwatersport.nl
020-665 57 01

‘maril al meer
dan 20 jaar
de absolute top
in sloepenland’
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