BELSHIP is ook dit jaar weer, met vele leveranciers, aanwezig op de internationale
vakhandelbeurs METS, welke op 13, 14 en 15 november 2018 in het RAI-gebouw,
Amsterdam, gehouden zal worden.
Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan de Belship Boulevard en onze stand
01.481. Wij gaan graag met u mee langs onze leveranciers om u hun programma te
tonen.
U bent ook van harte welkom om op onze stand een Broodje Belship te komen
nuttigen. Komt u op woensdag 14 november naar de RAI? We willen u dan graag
uitnodigen voor onze Belship Borrel (van 18.00 tot 20.00, stand 01.481).
Wilt u gratis toegang tot de METS 2018? Via onderstaande link kunt u zich registreren
en per e-mail uw toegangsbewijs ontvangen.
=> U kunt dit zelfs tot en met de laatste dag doen, zonder extra kosten.
U vindt onderstaande link ook op onze website!

NOVITEITEN
Op de BELSHIP Boulevard en onze leveranciers zullen, onder meer,
de volgende noviteiten te zien zijn.

Caframo (stand 03.230)
Caframo laat de nieuwe ventilator de Sirocco II Elite zien.
Dit is de eerste cabine en kajuit ventilator met een borstel-loze motor.
Vegelijkbaar met conventionele motoren heeft de Sirocco II Elite een
vier maal langere levensduur.

Scout (stand 01.274)
Scout toont de nieuwe KS-12
KS-12, een compacte marifoon antenne voor alle type
schepen. Behalve de compacte behuizing is één van de voordelen dat de antenne
dezelfde vormgeving heeft als de Wave en de Sea-Connect. Is geschikt voor
standaard PL-259 stekker.
Ook nieuw: de omni-directionele Black Cruiser
Cruiser. Een antenne voor alle analoge en
digitale signalen als TV, FM and DAB. Door de 360 graden gevoeligheid bijzonder
geschikt voor de maritieme markt. In exclusief zwart. Wordt geleverd inclusief SeaBoost, de versterker, ruisonderdrukker en verdeler in-één van Scout.
Als derde: WiFi onBoard
onBoard. Een WiFi antenne en router in 1 pakket.
SCOUT heeft 2 succesvolle produkten gecombineerd, de installatie ervan
vereenvoudigd. Scout verkoopt het nu onder één productnaam: WiFi onBoard.

Barton (stand 01.478)
Het nieuwe ratelblok van Barton is ontworpen om te worden gebruikt in grootschoot
systemen en voor spinakerschoten van kielboten en kleine jachten. Het heeft een lage
weerstand en lange levensduur in de zware omstandigheden op zee. Gemaakt van een
composiet van nylon en glasvezel en heeft een hoge weerstand tegen UV straling. Verder
is 316 roestvast staal en aluminium (dik geanodiseerd in donkergrijs) toegepast.

Crewsaver (03.128)
Crewsaver komt met 2 nieuwe Ergofit 180N Pro reddingvesten, in een nieuwe
kleurstelling, op de markt. De 190N Ergofit zal worden vervangen door een nieuw Ergofit+
190N model.

Planus (stand 01.580)
Planus introduceert de mooi en minimalistisch ontworpen, nieuwe, SKY sanitair lijn. Bekijk
de nieuwe modellen op de Planus stand op de Belship Boulevard.

Whale (stand 01.480)
Whale laat u graag onder andere het nieuwe hogedruk dekwas systeem op de stand zien.
Met deze complete set heeft u alles aan boord om effectief dek, kuip en opbouw schoon te
houden.
- constante waterdruk
- handige spuit met pistoolgreep om de waterstroom goed te richten en te doseren
- lange spiraal slang (7,5 m), kinkt niet, inclusief een opbergtas

Frigomar
Deze fabrikant van de bekende inverter airconditioning systemen zal op de METS een
zeer compacte inverter airco lanceren, speciaal voor gebruik van de kleinere zeil- en
motorjachten.

METS TRADE 2018
- Meer dan 1.500 exposanten en 18 nationale paviljoens
- Duizenden nieuwe en bekroonde producten te zien
- DAME - de felbegeerde Design Award METSTRADE
- 22.000 bezoekers uit meer dan 100 landen
We hopen u op onze stand 01.481 en Belship Boulevard te mogen verwelkomen!
Met vriendelijk groet,
Team Belship

Openingstijden

Locatie

14 nov: 10:00 - 18:00 uur

RAI Amsterdam

15 nov: 10:00 - 18:00 uur
16 nov: 10:00 - 17:00 uur

Europaplein
1078 GZ Amsterdam
=> ROUTE
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